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9.1.2019 A8-0475/86 

Ændringsforslag  86 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 72 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

72. opfordrer til, at der afsættes 

tilstrækkelige ressourcer til at gøre det 

muligt at færdiggøre miljøovervågning og 

-analyse af landskaber efter 

markedsføring, herunder overvågning af 

pesticidrester i jord og støv, idet 

resultaterne heraf bør deles med EFSA;  

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Ændringsforslag  87 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 74 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

74. opfordrer Kommissionens 

videnskabelige rådgivningsmekanisme til 

efter anmodning at fungere som mægler i 

videnskabelige kontroverser vedrørende 

aktivstoffer;  

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Ændringsforslag  88 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 75 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

75. opfordrer den videnskabelige 

rådgivningsmekanisme til at iværksætte 

en systematisk gennemgang af alle 

foreliggende undersøgelser om glyphosats 

og glyphosatbaserede formuleringers 

kræftfremkaldende egenskaber med 

henblik på at vurdere, hvorvidt det ville 

være berettiget at tage godkendelsen af 

glyphosat op til fornyet overvejelse i 

overensstemmelse med forordningens 

artikel 21; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Ændringsforslag  89 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 76 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

76. beklager dybt de talrige forsinkelser 

i medlemsstaterne og Kommissionen før 

og efter peer review fra EFSA's side, 

navnlig forsinkelserne i vurderingen af 

stoffer, der opfylder 

udelukkelseskriterierne, og opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne og 

Kommissionen til at overholde de frister, 

der er fastsat i forordningen;  

76. beklager dybt de talrige forsinkelser 

på medlemsstatsplan før og efter peer 

review fra EFSA's side, navnlig 

forsinkelserne i vurderingen af stoffer, der 

opfylder udelukkelseskriterierne, og 

opfordrer indtrængende medlemsstaterne 

og Kommissionen til at overholde de 

frister, der er fastsat i forordningen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Ændringsforslag  90 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 80 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

80. opfordrer Kommissionen til strengt 

at begrænse anvendelsen af proceduren 

med bekræftende data til det formål, der er 

fastsat i forordningens artikel 6, litra f), 

dvs. hvor der fastsættes nye krav under 

evalueringsprocessen eller som et resultat 

af ny videnskabelig og teknisk viden; 

mener, at beskyttelsen af folkesundheden 

og miljøet skal have højeste prioritet, og at 

ansøgerne samtidig skal oplyses om de 

fastsatte frister for godkendelse; 

understreger, at fuldstændige dossierer er 

afgørende i forbindelse med godkendelse 

af aktivstoffer; beklager, at proceduren 

med undtagelse ud fra bekræftende data 

har gjort, at mindst to stoffer, der ellers 

ville være blevet begrænset er blevet på 

markedet i længere tid;  

80. opfordrer Kommissionen til at 

vurdere anvendelsen af proceduren med 

bekræftende data og til at begrænse 

anvendelsen heraf til det formål, der er 

fastsat i forordningens artikel 6, litra f), 

dvs. hvor der fastsættes nye krav under 

evalueringsprocessen eller som et resultat 

af ny videnskabelig og teknisk viden; 

mener, at beskyttelsen af folkesundheden 

og miljøet skal have højeste prioritet, og at 

ansøgerne samtidig skal oplyses om de 

fastsatte frister for godkendelse; 

understreger, at fuldstændige dossierer er 

afgørende i forbindelse med godkendelse 

af aktivstoffer; bemærker, at de 

bekræftende oplysninger i langt de fleste 

tilfælde fuldt ud bekræftede 

Kommissionens beslutninger om 

godkendelse, og at vurderingen af de 

bekræftende oplysninger kun førte til 

vedtagelsen af yderligere 

risikohåndteringsforanstaltninger i to af 

disse tilfælde; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Ændringsforslag  91 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 83 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

83. opfordrer desuden Kommissionen 

til at sikre, at effektiviteten i forbindelse 

med kontrollen efter markedsføringen 

vurderes,  

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Ændringsforslag  92 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 86 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

86. Opfordrer Kommissionen, i 

overensstemmelse med Parlamentets 

beslutning af 15. februar 2017 om 

lavrisikopesticider af biologisk oprindelse 

og beslutning af 13. september 2018 om 

gennemførelse af forordningen, til at 

forelægge et specifikt forslag til retsakt om 

ændring af forordningen uden for den 

igangværende Refitprocedure med henblik 

på at indføre en forenklet evaluerings-, 

godkendelses- og registreringsprocedure af 

høj kvalitet;  

86. opfordrer Kommissionen til, i 

overensstemmelse med Parlamentets 

beslutning af 15. februar 2017 om 

lavrisikopesticider af biologisk oprindelse 

og beslutning af 13. september 2018 om 

gennemførelse af forordningen, at 

forelægge et specifikt forslag til retsakt om 

ændring af forordningen uden for den 

igangværende Refitprocedure med henblik 

på at indføre en streng evaluerings-, 

godkendelses- og registreringsprocedure af 

høj kvalitet; understreger, at 

plantebeskyttelsesmidler af biologisk 

oprindelse bør underkastes de samme 

strenge evalueringer som andre stoffer; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Ændringsforslag  93 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

88. opfordrer Kommissionen til at 

foretage en tilbundsgående vurdering af 

zonesystemet med henblik på at vurdere, 

hvordan man bedst sikrer en korrekt 

harmoniseret videnskabelig vurdering af 

plantebeskyttelsesmidler og samtidig 

værner om medlemsstaternes ansvar for 

godkendelse, begrænsning og afslag heraf 

og for at reviderer begrænsningerne for 

afslag eller tilladelse;  

88. glæder sig over tanken bag og 

målsætningerne for det zonebaserede 

godkendelsessystem og minder om, at 

dette system i princippet bør føre til en 

godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, 

som er mere tids- og omkostningseffektiv 

for alle berørte parter; beklager, at 

arbejdet i PEST-udvalget har vist, at der 

til trods for målet om at undgå 

dobbeltvurdering er forskel på, hvordan 

zonerne anvender procedurerne for 

gensidig anerkendelse; kræver, at 

Kommissionen og medlemsstaterne tager 

initiativ til at sikre, at zonesystemet 

fungerer effektivt ved at styrke 

koordineringen og fuldt ud indføre 

gensidig anerkendelse; opfordrer i denne 

henseende Kommissionen til at foretage 

en tilbundsgående vurdering af 

zonesystemet; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Ændringsforslag  94 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 92 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

92. opfordrer medlemsstaterne til at 

vurdere, om alle plantebeskyttelsesmidler 

underkastes passende vurderinger, 

herunder eksponeringsscenarier, på 

grundlag af data, der er indhentet 

vedrørende selve plantebeskyttelsesmidlet, 

og mener, at ekstrapolering af data om 

plantebeskyttelsesmidler ikke bør ske fra 

data, der er indsamlet om aktivstoffer, 

hvis dette er videnskabeligt begrundet og 

bekræftet som pålideligt gennem 

overvågning efter markedsføring; 

92. opfordrer medlemsstaterne til at 

sikre, at alle plantebeskyttelsesmidler 

underkastes passende vurderinger, 

herunder eksponeringsscenarier, på 

grundlag af data, der er indhentet 

vedrørende selve plantebeskyttelsesmidlet; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Ændringsforslag  95 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 96 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

96. 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;  

96. 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 

 

 


