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9.1.2019 A8-0475/96 

Ændringsforslag  96 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 97 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

97. opfordrer Kommissionen til at 

vurdere, om det vil være passende at gøre 

EFSA ansvarlig for risikovurderingen af 

plantebeskyttelsesmidler til EFSA, idet 

den reelle beslutning om godkendelse af 

plantebeskyttelsesmidler fortsat bør 

træffes på nationalt plan for at tage 

hensyn til landespecifikke forhold; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Ændringsforslag  97 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 98 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

98. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at øge effektiviteten 

gennem større samordning inden for og 

mellem zonerne for bedre at kunne dele 

arbejdsbyrden og udnytte de enkelte 

medlemsstaters ressourcer bedst muligt og 

kun tillade undtagelserne i henhold til 

forordningens artikel 53, såfremt de 

eksisterende påbud følges nøje; 

98. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at øge effektiviteten 

gennem større samordning inden for og 

mellem zonerne for bedre at kunne dele 

arbejdsbyrden og udnytte de enkelte 

medlemsstaters ressourcer bedst muligt og 

kun tillade undtagelserne i henhold til 

forordningens artikel 53, såfremt sådanne 

undtagelser er i overensstemmelse med 

forordningen, dvs. begrænset til en 

periode på højst 120 dage, til begrænset 

og kontrolleret anvendelse, og brugt et 

sted, hvor det er nødvendigt med en 

foranstaltning på grund af en fare, der 

ikke kan dæmmes op for på nogen anden 

rimelig måde; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Ændringsforslag  98 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 100 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

100. opfordrer medlemsstaterne til at 

sikre en bedre gennemførelse af 

godkendelsesprocedurerne på nationalt 

plan med henblik på at begrænse 

undtagelserne og forlængelserne i 

henhold til forordningens artikel 53 til at 

gælde i reelle nødsituationer; opfordrer 

medlemsstaterne til at anvende 

forordningens artikel 53 restriktivt, til kun 

at acceptere og behandle komplette 

anmodninger om undtagelser og til kun at 

indgive komplette anmeldelser af 

undtagelser til Kommissionen og andre 

medlemsstater; 

100. opfordrer medlemsstaterne til nøje 

at overholde de lovbestemte frister med 

hensyn til aspekterne af godkendelsen af 

plantebeskyttelsesmidler generelt og især 

med hensyn til anvendelse af mindre 

betydning; understreger, at bedre 

overholdelse af de lovbestemte frister bør 

bidrage til at mindske behovet for at 

anvende godkendelser i nødsituationer i 

henhold til artikel 53; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Ændringsforslag  99 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 101 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

101. opfordrer Kommissionen til fuldt 

ud at udnytte sine kontrolrettigheder i 

henhold til artikel 53, stk. 2 og 3, med 

henblik på at begrænse de undtagelser og 

forlængelser, der indrømmes i henhold til 

artikel 53, til begrundede nødsituationer; 

101. opfordrer Kommissionen til fuldt 

ud at udnytte sine kontrolrettigheder i 

henhold til artikel 53, stk. 2 og 3, for at 

sikre at undtagelser og forlængelser er i 

overensstemmelse med forordningen, 

dvs.: begrænset til en periode på højst 120 

dage, til begrænset og kontrolleret 

anvendelse, og brugt et sted, hvor det er 

nødvendigt med en foranstaltning på 

grund af en fare, der ikke kan dæmmes op 

for på nogen anden rimelig måde; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Ændringsforslag  100 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 102 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

102. opfordrer medlemsstaterne til at 

sikre, at der foretages en offentlig høring 

af de relevante interessenter, inden der 

gives nødgodkendelser i henhold til artikel 

53, uden at skabe unødvendige 

forsinkelser i udstedelsen af nødtilladelser 

og sikre, at alle relevante interessenter 

informeres rettidigt om, hvorvidt 

nødtilladelsen gives eller afslås; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1173503DA.docx  PE631.640v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Ændringsforslag  101 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 103 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

103. opfordrer alle medlemsstater til at 

offentliggøre de komplette ansøgninger 

om en nødgodkendelse i henhold til 

artikel 53, som de modtager, uanset om 

godkendelsen gives eller nægtes; 

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Ændringsforslag  102 

Anthea McIntyre 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 112 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

112. opfordrer til en harmoniseret 

definition af "anvendelse af mindre 

betydning" for at fremme lige 

konkurrencevilkår og anbefaler, at der 

oprettes en fælles EU-liste over vigtige 

afgrøder; 

112. opfordrer til en harmoniseret 

definition af "anvendelse af mindre 

betydning" for at fremme lige 

konkurrencevilkår; 

Or. en 

 

 


