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9.1.2019 A8-0475/96 

Ändringsförslag  96 

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 97 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

97. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att bedöma huruvida det 

vore lämpligt att göra Efsa ansvarigt för 

riskbedömning av växtskyddsmedel, 

samtidigt som man håller fast vid att 

själva beslutet om godkännandet av 

växtskyddsmedel bör ske på nationell 

nivå, så att hänsyn tas till landspecifika 

förhållanden. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Ändringsförslag  97 

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 98 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

98. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen medlemsstaterna att öka 

effektiviteten genom större samordning 

mellan och inom zoner, i syfte att fördela 

arbetsbördan bättre och på bästa sätt 

utnyttja varje medlemsstats resurser, och 

att bevilja undantagen enligt artikel 53 i 

förordningen endast om de befintliga 

villkoren efterlevs strikt. 

98. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen medlemsstaterna att öka 

effektiviteten genom större samordning 

mellan och inom zoner, i syfte att fördela 

arbetsbördan bättre och på bästa sätt 

utnyttja varje medlemsstats resurser, och 

att bevilja undantagen enligt artikel 53 i 

förordningen endast om sådana undantag 

är förenliga med förordningen, dvs. 

begränsade till en period på högst 120 

dagar, för begränsad och kontrollerad 

användning, och används när en åtgärd 

är nödvändig på grund av ett hot som inte 

kan avvärjas på något annat rimligt sätt. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Ändringsförslag  98 

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 100 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

100. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att förbättra 

genomförandet av de nationella 

förfarandena för produktgodkännande i 

syfte att begränsa undantagen och 

förlängningarna enligt artikel 53 i 

förordningen till verkliga nödsituationer. 

Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att strikt tillämpa 

artikel 53 i förordningen, att bara godta 

och pröva kompletta ansökningar om 

undantag och att bara lämna in kompletta 

anmälningar om undantag till 

kommissionen och övriga medlemsstater. 

100. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att strikt tillämpa 

föreskrivna tidsfrister när det gäller 

omständigheter som gäller godkännandet 

av växtskyddsmedel i allmänhet och i 

synnerhet för mindre 

användningsområden. Parlamentet 

understryker att ett bättre iakttagande av 

föreskrivna tidsfrister bör bidra till att 

minska behovet av godkännande i 

nödsituationer enligt artikel 53. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Ändringsförslag  99 

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 101 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

101. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fullt ut använda sina 

kontrollrättigheter enligt artikel 53.2 och 

53.3, i syfte att begränsa undantagen och 

förlängningarna enligt artikel 53 till 

motiverade nödsituationer. 

101. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fullt ut använda sina 

kontrollrättigheter enligt artikel 53.2 och 

53.3, i syfte att säkerställa att undantagen 

och förlängningarna är förenliga med 

förordningen, dvs. begränsade till en 

period på högst 120 dagar, för begränsad 

och kontrollerad användning, och 

används när en åtgärd är nödvändig på 

grund av ett hot som inte kan avvärjas på 

något annat rimligt sätt. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Ändringsförslag  100 

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 102 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

102. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att se till att offentliga 

samråd med relevanta intressenter 

genomförs innan ett godkännande i en 

nödsituation beviljas i enlighet med 

artikel 53, utan att ge upphov till onödiga 

dröjsmål i beviljandet av godkännandet 

vid nödsituationer, och som säkerställer 

att alla relevanta intressenter informeras i 

god tid om nödsituationsgodkännandet 

beviljas eller avslås. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Ändringsförslag  101 

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 103 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

103. Europaparlamentet uppmanar alla 

medlemsstater att offentliggöra de 

kompletta ansökningsformulär som de tar 

emot med begäran om godkännanden i 

nödsituationer enligt artikel 53, oavsett 

om tillståndet beviljas eller avslås. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Ändringsförslag  102 

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 112 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

112. Europaparlamentet efterlyser en 

harmoniserad definition av ”mindre 

användningsområde” i syfte att främja lika 

konkurrensvillkor, och rekommenderar att 

det upprättas en gemensam EU-

förteckning över huvudgrödor. 

112. Europaparlamentet efterlyser en 

harmoniserad definition av ”mindre 

användningsområde” i syfte att främja lika 

konkurrensvillkor. 

Or. en 

 

 


