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9.1.2019 A8-0475/86 

Ändringsförslag  86 

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 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet begär att 

tillräckliga resurser tilldelas för att 

möjliggöra färdigställandet av 

övervakningen och analysen av 

landskapsmiljön efter utsläppandet på 

marknaden, inbegripet övervakningen av 

resthalter av bekämpningsmedel i jord 

och stoft, vars resultat bör delas med Efsa.  

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Ändringsförslag  87 

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 74 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionens mekanism för 

vetenskaplig rådgivning att på begäran 

agera som medlare i vetenskapliga 

kontroverser som rör verksamma ämnen.

  

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Ändringsförslag  88 

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 75 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet uppmanar 

mekanismen för vetenskaplig rådgivning 

att inleda en systematisk granskning av 

alla tillgängliga studier om 

cancerogeniciteten hos glyfosat och 

glyfosatbaserade beredningar i syfte att 

bedöma huruvida det vore motiverat att 

granska godkännandet av glyfosat i 

enlighet med artikel 21 i förordningen. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Ändringsförslag  89 

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 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet beklagar djupt 

de många förseningarna på 

kommissionsnivå och medlemsstatsnivå 

före och efter expertgranskning av Efsa, i 

synnerhet förseningarna hos 

bedömningarna av ämnen som uppfyller 

uteslutningskriterierna, och uppmanar de 

rapporterande medlemsstaterna och 

kommissionen att hålla sina tidsfrister 

enligt vad som fastställs i förordningen.

  

76. Europaparlamentet beklagar djupt 

de många förseningarna på 

medlemsstatsnivå före och efter 

expertgranskning av Efsa, i synnerhet 

förseningarna hos bedömningarna av 

ämnen som uppfyller 

uteslutningskriterierna, och uppmanar de 

rapporterande medlemsstaterna och 

kommissionen att hålla sina tidsfrister 

enligt vad som fastställs i förordningen. 

Or. en 



 

AM\1173502SV.docx  PE631.640v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0475/90 

Ändringsförslag  90 

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 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att strikt begränsa 

användningen av förfarandet med 

bekräftande uppgifter till det ändamål som 

anges i artikel 6 f i förordningen, det vill 

säga om det fastställs nya krav under 

bedömningsförfarandet eller som ett 

resultat av nya vetenskapliga och tekniska 

rön. Parlamentet anser att skyddet av 

folkhälsan och miljön måste ha högsta 

prioritet, samtidigt som sökande måste ges 

tillförlitliga tidsfrister för godkännande. 

Parlamentet betonar att fullständig 

dokumentation är väsentligt för 

godkännande av verksamma ämnen. 

Parlamentet beklagar att förfarandet med 

undantag på grund av bekräftande 

uppgifter har lett till att åtminstone två 

verksamma ämnen som annars skulle ha 

begränsats blivit kvar på marknaden 

under en längre tid.  

80. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utvärdera användningen 

av förfarandet med bekräftande uppgifter 

och begränsa dess tillämpning till det 

ändamål som anges i artikel 6 f i 

förordningen, det vill säga om det fastställs 

nya krav under bedömningsförfarandet 

eller som ett resultat av nya vetenskapliga 

och tekniska rön. Parlamentet anser att 

skyddet av folkhälsan och miljön måste ha 

högsta prioritet, samtidigt som sökande 

måste ges tillförlitliga tidsfrister för 

godkännande. Parlamentet betonar att 

fullständig dokumentation är väsentligt för 

godkännande av verksamma ämnen. 

Parlamentet noterar att i de allra flesta fall 

bestyrkte den bekräftande informationen 

till fullo kommissions beslut om 

godkännande, och i endast två av dessa 

fall ledde utvärderingen av informationen 

till att ytterligare riskhanteringsåtgärder 

antogs. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Ändringsförslag  91 

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 83 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

83. Europaparlamentet uppmanar 

också kommissionen att säkerställa att det 

vid övervakningen efter utsläppandet på 

marknaden görs bedömningar av de 

genomförda riskreducerande åtgärdernas 

ändamålsenlighet och effektivitet.  

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Ändringsförslag  92 

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 86 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

86. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, i enlighet med parlamentets 

resolution av den 15 februari 2017 om 

bekämpningsmedel med låg risk och 

biologiskt ursprung och parlamentets 

resolution av den 13 september 2018 om 

genomförande av förordningen, att lämna 

in ett särskilt lagstiftningsförslag för att 

ändra förordningen utanför det pågående 

Refit-förfarandet, för att möjliggöra en 

rigorös påskyndad, högkvalitativ process 

för utvärdering, godkännande och 

registrering.  

86. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, i enlighet med parlamentets 

resolution av den 15 februari 2017 om 

bekämpningsmedel med låg risk och 

biologiskt ursprung och parlamentets 

resolution av den 13 september 2018 om 

genomförande av förordningen, att lämna 

in ett särskilt lagstiftningsförslag för att 

ändra förordningen utanför det pågående 

Refit-förfarandet, för att möjliggöra en 

rigorös, högkvalitativ process för 

utvärdering, godkännande och registrering. 

Parlamentet betonar att växtskyddsmedel 

av biologiskt ursprung bör genomgå 

samma rigorösa utvärdering som andra 

ämnen. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Ändringsförslag  93 

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 88 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

88. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att göra en djupgående 

bedömning av det zonbaserade systemet i 

syfte att bedöma hur man på bästa sätt 

kan säkerställa en ordentlig 

harmoniserad vetenskaplig bedömning av 

växtskyddsmedel samtidigt som 

medlemsstaternas ansvar för att 

godkänna, begränsa eller förbjuda dessa 

värnas, samt att se över begränsningarna 

för nekande av godkännande.  

88. Europaparlamentet välkomnar 

tanken med och målen för det 

zonbaserade systemet med godkännanden 

och påminner om att detta system i 

princip bör leda till godkännanden av 

växtskyddsmedel som är mer tids- och 

kostnadseffektiva för alla berörda parter. 

Parlamentet beklagar att arbetet i PEST-

utskottet har visat att det finns skillnader i 

hur zonerna tillämpar förfarandena för 

ömsesidigt erkännande, trots ambitionen 

att undvika dubbla bedömningar. 

Parlamentet kräver att kommissionen och 

medlemsstaterna ska agera för att göra 

det zonbaserade systemet mer fungerande 

och ändamålsenligt, genom att stärka 

samordningen och fullt ut införa 

ömsesidigt erkännande. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 

att göra en djupgående bedömning av det 

zonbaserade systemet. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Ändringsförslag  94 

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 92 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

92. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att se till att alla 

växtskyddsmedel genomgår ordentliga 

bedömningar som inbegriper 

exponeringsscenarier, på grundval av 

uppgifter som inhämtats för själva 

växtskyddsmedlet, och anser att 

extrapolering av uppgifter om 

växtskyddsmedel inte bör göras från 

uppgifter som inhämtats om verksamma 

ämnen, såvida inte detta är vetenskapligt 

motiverat och bekräftat som tillförlitligt 

genom övervakning efter utsläppandet på 

marknaden. 

92. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att se till att alla 

växtskyddsmedel genomgår ordentliga 

bedömningar som inbegriper 

exponeringsscenarier, på grundval av 

uppgifter som inhämtats för själva 

växtskyddsmedlet. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Ändringsförslag  95 

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 96 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

96. 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.  

96. 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 

 

 


