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9.1.2019 A8-0475/107 

Ändringsförslag  107 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Den utbredda användningen av 

växtskyddsmedel, liksom olämplig 

förebyggande användning av dem, ger 

anledning till oro. 

O. Den utbredda förebyggande 

användningen av syntetiska 

växtskyddsmedel ger anledning till oro 

och bryter mot principen om integrerat 

växtskydd som en ”sista utväg”.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Ändringsförslag  108 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl BQa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  BQa. Fem verksamma ämnen som för 

närvarande är godkända enligt 

förordning (EG) nr 1107/2009 är 

kandidatämnen för substitution med 

hormonstörande egenskaper, inbegripet 

neonikotinoiden thiacloprid, som inte 

omfattas av några restriktioner på EU-

nivå. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Ändringsförslag  109 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl BQb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  BQb. Den upprepade förlängningen av 

godkännandeperioderna för flera 

verksamma ämnen på grund av 

förseningar i bedömningarna som 

”sökandena inte råder över” tycks ha 

blivit ett standardförfarande. Detta är 

uppenbart när det gäller klorpyrifos, vars 

godkännandeperiod har förlängts tre 

gånger under de senaste fem åren, trots 

att ämnet har visat sig vara toxiskt för 

nervsystemets utveckling. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.1.2019 A8-0475/110 

Ändringsförslag  110 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl CI 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

CI. Förbudet mot all användning 

utomhus av tre neonikotinoider 

(imidakloprid, klotianidin och tiametoxam) 

välkomnas. Dessa förbud bör inte 

undergrävas genom otillbörliga undantag 

enligt artikel 53. 

CI. Förbudet mot all användning 

utomhus av tre neonikotinoider 

(imidakloprid, klotianidin och tiametoxam) 

välkomnas. Dessa förbud bör inte 

undergrävas genom otillbörliga undantag 

enligt artikel 53. Neonikotinoiden 

thiacloprid omfattas inte av EU:s 

moratorium. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Ändringsförslag  111 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl CK 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

CK. Användningen och de identifierade 

fallen av produktgodkännanden i 

nödsituationer beviljade i enlighet med 

artikel 53.2 i förordningen ökar inom EU. 

En del medlemsstater använder artikel 53 i 

betydligt högre utsträckning än andra. I 

Efsas senaste utvärdering av 

nödsituationsgodkännandena av tre 

neonikotinoider drog man slutsatsen att 

godkännandena i vissa fall överensstämde 

med bestämmelserna i lagstiftningen, 

medan villkoren i andra fall inte var 

uppfyllda. 

CK. Användningen och de identifierade 

fallen av produktgodkännanden i 

nödsituationer beviljade i enlighet med 

artikel 53.2 i förordningen ökar inom EU. 

En del medlemsstater använder artikel 53 i 

betydligt högre utsträckning än andra. 

Vissa medlemsstater tillämpar undantag 

enligt artikel 53 för att skydda nationell 

produktion mot illojal konkurrens från 

produkter från andra medlemsstater där 

dessa godkännanden beviljas 

rutinmässigt. I Efsas senaste utvärdering 

av nödsituationsgodkännandena av tre 

neonikotinoider drog man slutsatsen att 

godkännandena i vissa fall överensstämde 

med bestämmelserna i lagstiftningen, 

medan villkoren i andra fall inte var 

uppfyllda. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Ändringsförslag  112 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att större 

uppmärksamhet bör ägnas åt den utbredda 

användningen av växtskyddsmedel, liksom 

olämplig förebyggande användning av 

dem, och effekterna av detta på människors 

och djurs hälsa och på miljön i EU-

systemet, samt åt resistensutveckling i 

målorganismen. 

9. Europaparlamentet anser att den 

utbredda förebyggande användningen av 

syntetiska växtskyddsmedel bör undvikas 

på grund av effekterna av detta på 

människors och djurs hälsa och på miljön 

samt på grund av eventuell 
resistensutveckling i målorganismen. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Ändringsförslag  113 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 

(2018/2153(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att strikt begränsa 

användningen av förfarandet med 

bekräftande uppgifter till det ändamål som 

anges i artikel 6 f i förordningen, det vill 

säga om det fastställs nya krav under 

bedömningsförfarandet eller som ett 

resultat av nya vetenskapliga och tekniska 

rön. Parlamentet anser att skyddet av 

folkhälsan och miljön måste ha högsta 

prioritet, samtidigt som sökande måste ges 

tillförlitliga tidsfrister för godkännande. 

Parlamentet betonar att fullständig 

dokumentation är väsentligt för 

godkännande av verksamma ämnen. 

Parlamentet beklagar att förfarandet med 

undantag på grund av bekräftande 

uppgifter har lett till att åtminstone två 

verksamma ämnen som annars skulle ha 

begränsats blivit kvar på marknaden under 

en längre tid. 

80. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att strikt begränsa 

användningen av förfarandet med 

bekräftande uppgifter till det ändamål som 

anges i artikel 6 f i förordningen, det vill 

säga om det fastställs nya krav under 

bedömningsförfarandet eller som ett 

resultat av nya vetenskapliga och tekniska 

rön. Parlamentet anser att skyddet av 

folkhälsan och miljön måste ha högsta 

prioritet, samtidigt som sökande måste ges 

tillförlitliga tidsfrister för godkännande. 

Parlamentet betonar att fullständig 

dokumentation är väsentligt för 

godkännande av verksamma ämnen, och 

att ämnen för vilka det saknas tillräckliga 

uppgifter för att man ska kunna dra 

slutsatser om riskerna inte bör 

godkännas, såsom skedde med klorpikrin 

2011. Parlamentet beklagar att förfarandet 

med undantag på grund av bekräftande 

uppgifter har lett till att åtminstone två 

verksamma ämnen som annars skulle ha 

begränsats blivit kvar på marknaden under 

en längre tid. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Ändringsförslag  114 

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

för EFDD-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. 

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. 

Parlamentet uppmanar vidare 

medlemsstaterna att övervaka 

användningen av dessa produkter och 

offentliggöra exakta uppgifter om den dos 

som använts och frekvensen för 

användningen samt det behandlade 

området. 

Or. en 

 

 


