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9.1.2019 A8-0475/103 

Ændringsforslag  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. mener, at selv om EU har et af de 

strengeste systemer i verden, er det 

nødvendigt at forbedre både forordningen 

og dens gennemførelse, således at den kan 

opfylde sit formål; 

1. mener, at selv om EU har et af de 

strengeste systemer i verden, er det 

nødvendigt at forbedre både forordningen 

og dens gennemførelse, således at den kan 

opfylde sit formål; konkluderer, at det 

niveau for beskyttelse af forbrugere og 

landbrugere, som EU erklærer at have, 

langt fra er tilfredsstillende, og at 

godkendelsesproceduren for pesticider 

skal reformeres gennemgribende, således 

at den primært bliver baseret på 

medlemsstatsniveau; foreslår, at den 

fremtidige godkendelsesprocedure som 

minimum ændres som følger:  

a) den europæiske videnskabelige 

vurdering skal omfatte 

plantebeskyttelsesmidler (aktive stoffer, 

adjuvanter og hjælpestoffer) og ikke 

længere kun det aktive stof på grundlag af 

undersøgelser bestilt af 

bedømmelsesudvalget og ikke længere 

fremlagt af ansøgeren (med en 

finansieringsmetode, der skal fastlægges) 

b) evalueringen bør foretages af eksperter 

udpeget af medlemsstaterne, hvis mulige 

interessekonflikter bør håndteres i 

overensstemmelse med den model, der 

anvendes af IARC 

c) EFSA's rolle bør være at koordinere de 

nationale eksperters arbejde og være 
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ansvarlig for det tekniske sekretariat 

d) medlemsstaterne skal kunne nægte 

anvendelse på deres område af et produkt, 

der er godkendt på EU-plan, samt 

omsætning, navnlig import, af fødevarer, 

der er behandlet med 

plantebeskyttelsesmidler, hvis anvendelse 

de har forbudt  

e) der bør etableres et streng 

pesticidovervågningssystem, der om 

nødvendigt kan udløse en advarsel, når et 

produkt er blevet markedsført, sammen 

med et overvågningsnetværk med 

deltagelse af en bred vifte af interessenter, 

herunder landbrugere; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Ændringsforslag  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. opfordrer til, at den næste fælles 

landbrugspolitik tager hensyn til den 

nødvendige overgang til et 

landbrugssystem, der er mindre afhængigt 

af plantebeskyttelsesmidler, ved at 

gennemføre de nødvendige 

foranstaltninger til støtte for 

landbrugerne, navnlig med hensyn til de 

finansielle konsekvenser af denne 

overgang, og til at støtte innovative 

praksisser og produkter; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Ændringsforslag  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1b. mener, at selv de strengeste 

godkendelsesprocedurer i Europa vil være 

ineffektive eller ligefrem 

kontraproduktive, hvis de europæiske 

producenter ikke beskyttes på deres 

hjemmemarkeder mod illoyal 

konkurrence, navnlig mod import af 

produkter, der er behandlet med 

pesticider, som er forbudt i Europa; 

opfordrer derfor til, at forhandlingerne 

om frihandelsaftaler, i det mindste for 

landbrugsaspekternes vedkommende, 

bringes til ophør, og at de ophæves; 

opfordrer endelig til, at resultaterne af 

toldkontroller af import offentliggøres 

hvert kvartal; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Ændringsforslag  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1c. bemærker, at EFSA's ledelse ikke 

har formået at leve op til sin opgave, og 

opfordrer til, at agenturets direktør og 

chefen for dets pesticidenhed straks 

træder tilbage; 

Or. en 

 

 


