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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0268/2 

Módosítás  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0268/2018 

Pavel Poc 

A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása 

2017/2128(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

rendelet végrehajtása az állatoknak 

veszélyazonosítás és a kockázatértékelés 

céljából végzett vizsgálatok során történő 

felhasználása tekintetében nem áll 

összhangban az állatokon végzett 

kísérletekről szóló 2010/63/EU irányelv 

által a helyettesítésre, a csökkentésre és a 

tökéletesítésre vonatkozóan előírt hármas 

követelménnyel, és hogy a rákkeltő hatás 

kétéves biológiai vizsgálata 

ellentmondásos eredményekre vezethet1; 

______________ 

1 Forrás: Ez az állítás az Európai Parlament 

Kutatószolgálata által készített európai 

végrehajtás-értékelési tanulmány által szolgáltatott 

információkra és megállapításokra épül,  „EPRS 

Study”, 2018. április, 36. oldal és II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Módosítás  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0268/2018 

Pavel Poc 

A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása 

2017/2128(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36a.  felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy az 

eljárás időtartamára vonatkozó 

jóváhagyási időszaknak a rendelet 17. 

cikke szerinti eljárási 

meghosszabbodására ne kerüljön sor 

azokban az esetekben, ha mutagén, 

rákkeltő, reprodukciót károsító (és ezért 

az 1A vagy 1B kategóriába tartozó), 

hormonháztartást zavaró, illetve emberi 

vagy állati egészséget károsító aktív 

hatóanyagokról van szó, amilyen például 

a jelenlegi körülmények között a 

flumioxazin, a triklopir, a klórtoluron és a 

dimoxisztrobin 1; 

______________ 

1 Forrás: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Módosítás  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0268/2018 

Pavel Poc 

A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása 

2017/2128(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36b. azonnali hatállyal meg kell tiltani 

azon mutagén, rákkeltő, reprodukciót 

károsító (és ezért az 1A vagy 1B 

kategóriába tartozó), hormonháztartást 

zavaró, illetve emberi vagy állati 

egészséget károsító aktív hatóanyagok 

használatát, amelyek esetében a 17. cikk 

szerint egy vagy több alkalommal már sor 

került az eljárás időtartamára vonatkozó 

jóváhagyási időszaknak a 17. cikk szerinti 

eljárási meghosszabbodására;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Módosítás  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0268/2018 

Pavel Poc 

A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása 

2017/2128(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  39a. kéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy a növényvédő 

szerekhez kapcsolódó valamennyi kutatás 

és értékelési eljárás esetében tiltsa be az 

állatkísérleteket-;  

Or. en 

 

 

 


