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9.1.2019 A8-0475/103 

Ändringsförslag  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet anser att både 

förordningen som sådan och 

genomförandet av den behöver förbättras 

för att den ska fylla sitt syfte, även om EU 

har ett av de strängaste systemen i världen. 

1. Europaparlamentet anser att både 

förordningen som sådan och 

genomförandet av den behöver förbättras 

för att den ska fylla sitt syfte, även om EU 

har ett av de strängaste systemen i världen. 

Parlamentet konstaterar att den nivå av 

skydd för konsumenter och jordbrukare 

som EU hänvisar till är långt ifrån 

tillfredsställande och att förfarandet för 

godkännande av bekämpningsmedel 

måste reformeras i grunden så att det i 

första hand ligger på medlemsstatsnivå. 

Parlamentet föreslår att det framtida 

godkännandeförfarandet ska ändras 

åtminstone enligt följande:  

a) Den europeiska vetenskapliga 

utvärderingen måste omfatta 

växtskyddsmedel (verksamt ämne, 

hjälpämnen och tillsatsämnen) och inte 

längre enbart det verksamma ämnet, på 

grundval av studier som beställts av 

utvärderingskommittén och inte, som 

tidigare, som tillhandahålls av den 

sökande (med en finansieringsmetod som 

ska fastställas). 

b) Utvärderingen bör genomföras av 

experter som utsetts av medlemsstaterna 

och vars eventuella intressekonflikter bör 

hanteras i enlighet med den modell som 

tillämpas av IARC. 

c) Efsas roll bör vara att samordna de 
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nationella experternas arbete och att 

ansvara för det tekniska sekretariatet. 

d) Medlemsstaterna måste kunna vägra 

att använda en produkt inom sitt 

territorium som är godkänd på EU-nivå 

och förbjuda omsättningen av denna 

produkt, och i synnerhet import av 

livsmedel som behandlats med 

växtskyddsmedel vars användning de har 

förbjudit.  

e) Det bör inrättas ett kraftfullt system för 

övervakning av bekämpningsmedel som 

vid behov utlöser en varning, när en 

produkt har släppts ut på marknaden, 

tillsammans med ett övervakningsnätverk 

som en mängd olika aktörer ingår i, 

däribland jordbrukare. 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Ändringsförslag  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet kräver att 

nästa reform av den gemensamma 

jordbrukspolitiken ska beakta den 

nödvändiga övergången till ett 

jordbrukssystem som är mindre beroende 

av växtskyddsmedel genom att 

nödvändiga åtgärder vidtas för att stödja 

jordbrukarna, särskilt med avseende på de 

ekonomiska konsekvenserna av denna 

övergång, och stödja innovativa metoder 

och produkter. 

  

Or. en 



 

AM\1173432SV.docx  PE631.640v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0475/105 

Ändringsförslag  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet anser att de 

strängaste godkännandeförfarandena i 

Europa kommer att vara ineffektiva eller 

till och med kontraproduktiva om de 

europeiska producenterna inte är 

skyddade på sina inhemska marknader 

mot illojal konkurrens, särskilt mot 

import av produkter som behandlats med 

bekämpningsmedel som är förbjudna i 

Europa. Parlamentet anser därför att 

förhandlingarna måste upphöra och 

frihandelsavtalen upphävas, åtminstone 

när det gäller de delar som avser 

jordbruk. Parlamentet begär slutligen att 

resultaten av tullkontrollerna vid import 

ska offentliggöras varje kvartal. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Ändringsförslag  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1c. Europaparlamentet konstaterar att 

Efsas ledning har misslyckats med sitt 

uppdrag och uppmanar myndighetens 

direktör och chef för dess enhet med 

ansvar för bekämpningsmedel att 

omedelbart avgå. 

Or. en 

 

 


