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9.1.2019 A8-0475/107 

Ændringsforslag  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at den udbredte 

brug – og profylaktiske brug, når den er 

uhensigtsmæssig – af 

plantebeskyttelsesmidler giver anledning til 

bekymring; 

O. der henviser til, at den udbredte 

profylaktisk brug af syntetiske 

plantebeskyttelsesmidler giver anledning til 

bekymring og er i strid med princippet om 

"sidste udvej" med integreret bekæmpelse 

af skadegørere (IPM); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Ændringsforslag  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt BQ a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  BQa. der henviser til, at fem aktive 

stoffer, der i øjeblikket er godkendt i 

henhold til forordning (EF) nr. 

1107/2009, er kandidatemner til 

substitution med hormonforstyrrende 

egenskaber, herunder neonicotinoidet 

thiacloprid, som ikke er underlagt nogen 

restriktioner på EU-plan; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Ændringsforslag  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt BQ b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  BQb. der henviser til, at den gentagne 

forlængelse af godkendelsesperioden for 

flere aktivstoffer på grund af forsinkelser 

i vurderingerne "uden for ansøgernes 

kontrol" synes at være blevet en 

standardprocedure; der henviser til, at 

dette er indlysende i forbindelse med 

chlorpyrifos, hvis godkendelsesperiode er 

blevet forlænget tre gange inden for de 

seneste fem år på trods af dets påviste 

neuroudviklingsmæssige toksicitet; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Ændringsforslag  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt CI 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CI. der henviser til, at forbuddet mod 

alle udendørs anvendelser af tre 

neonicotinoider (imidacloprid, clothianidin 

og thiamethoxam) hilses velkommen; der 

henviser til, at disse forbud ikke bør 

undermineres af uberettigede undtagelser i 

henhold til artikel 53; 

CI. der henviser til, at forbuddet mod 

alle udendørs anvendelser af tre 

neonicotinoider (imidacloprid, clothianidin 

og thiamethoxam) hilses velkommen; der 

henviser til, at disse forbud ikke bør 

undermineres af uberettigede undtagelser i 

henhold til artikel 53; der henviser til, at 

neonicotinoidet thiacloprid ikke er 

omfattet af EU's moratorium; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Ændringsforslag  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt CK 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

CK. der henviser til, at brugen og de 

konstaterede tilfælde af nødgodkendelser, 

der er givet i henhold til forordningens 

artikel 53, stk. 2, er støt stigende inden for 

EU; der henviser til, at nogle 

medlemsstater bruger artikel 53 væsentligt 

mere end andre; der henviser til, at det i 

EFSA's nylige evaluering af 

nødgodkendelserne for tre neonicotinoider 

blev konkluderet, at de pågældende 

godkendelser i nogle tilfælde var i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

lovgivningen, mens disse betingelser i 

andre tilfælde ikke var opfyldt; 

CK. der henviser til, at brugen og de 

konstaterede tilfælde af nødgodkendelser, 

der er givet i henhold til forordningens 

artikel 53, stk. 2, er støt stigende inden for 

EU; der henviser til, at nogle 

medlemsstater bruger artikel 53 væsentligt 

mere end andre; der henviser til, at nogle 

medlemsstater anvender undtagelser i 

henhold til artikel 53 for at beskytte den 

nationale produktion mod illoyal 

konkurrence fra produkter fra andre 

medlemsstater, hvor disse tilladelser gives 

rutinemæssigt; der henviser til, at det i 

EFSA's nylige evaluering af 

nødgodkendelserne for tre neonicotinoider 

blev konkluderet, at de pågældende 

godkendelser i nogle tilfælde var i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

lovgivningen, mens disse betingelser i 

andre tilfælde ikke var opfyldt; 

Or. en 



 

AM\1173433DA.docx  PE631.640v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.1.2019 A8-0475/112 

Ændringsforslag  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. mener, at man inden for EU-

systemet bør være mere opmærksom på 

den udbredte brug – og den profylaktiske 

brug, når den er uhensigtsmæssig – af 

plantebeskyttelsesmidler og virkningerne 

heraf på menneskers sundhed, dyrs 

sundhed og på miljøet, samt på 

opbygningen af resistens i målorganismen; 

9. mener, at den udbredte 

profylaktiske brug af syntetiske 

plantebeskyttelsesmidler bør undgås på 

grund af virkningerne heraf på menneskers 

sundhed, dyrs sundhed og på miljøet, samt 

på opbygningen af resistens i 

målorganismen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Ændringsforslag  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens godkendelsesprocedure for pesticider 

(2018/2153(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 80 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

80. opfordrer Kommissionen til strengt 

at begrænse anvendelsen af proceduren 

med bekræftende data til det formål, der er 

fastsat i forordningens artikel 6, litra f), 

dvs. hvor der fastsættes nye krav under 

evalueringsprocessen eller som et resultat 

af ny videnskabelig og teknisk viden; 

mener, at beskyttelsen af folkesundheden 

og miljøet skal have højeste prioritet, og at 

ansøgerne samtidig skal oplyses om de 

fastsatte frister for godkendelse; 

understreger, at fuldstændige dossierer er 

afgørende i forbindelse med godkendelse 

af aktivstoffer; beklager, at proceduren 

med undtagelse ud fra bekræftende data 

har gjort, at mindst to stoffer, der ellers 

ville være blevet begrænset er blevet på 

markedet i længere tid; 

80. opfordrer Kommissionen til strengt 

at begrænse anvendelsen af proceduren 

med bekræftende data til det formål, der er 

fastsat i forordningens artikel 6, litra f), 

dvs. hvor der fastsættes nye krav under 

evalueringsprocessen eller som et resultat 

af ny videnskabelig og teknisk viden; 

mener, at beskyttelsen af folkesundheden 

og miljøet skal have højeste prioritet, og at 

ansøgerne samtidig skal oplyses om de 

fastsatte frister for godkendelse; 

understreger, at fuldstændige dossierer er 

afgørende i forbindelse med godkendelse 

af aktivstoffer, og at stoffer, for hvilke der 

ikke foreligger tilstrækkelige data til at 

kunne drage konklusioner om risiciene, 

ikke bør godkendes, som det var tilfældet 

med chloropicrin i 2011; beklager, at 

proceduren med undtagelse ud fra 

bekræftende data har gjort, at mindst to 

stoffer, der ellers ville være blevet 

begrænset er blevet på markedet i længere 

tid; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Ændringsforslag  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

for EFDD-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; 

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; opfordrer endvidere 

medlemsstaterne til at overvåge 

anvendelsen af disse produkter og 

offentliggøre nøjagtige data om den dosis 

og hyppighed, der anvendes, og det 

behandlede område; 

Or. en 

 

 


