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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/16 

Módosítás  16 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

V a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Va. mivel fontos a gyomnövények, 

növénykárosítók és növénybetegségek 

elleni küzdelem; mivel kezelés nélkül az 

ilyen gyomnövények és betegségek káros 

hatással vannak a növényi kultúrák 

termesztésére, és fennálla annak a 

kockázata, hogy másodlagos hatások 

alakulnak ki a növényeknél, például 

mikotoxinok képződnek, amelyek a 

késztermékben is jelen lehetnek, és 

komoly veszélyt jelentenek az emberek és 

az állatok egészségére nézve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/17 

Módosítás  17 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

X preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

X. mivel az újonnan kifejlesztett 

hatóanyagokra és növényvédő szerekre 

vonatkozó engedélyezési határozatokat a 

valós hatások tekintetében mindig 

bizonytalanul hozzák; mivel hiányzik az 

engedélyezés utáni nyomon követés; mivel 

nincsenek adatok az egyes alkalmazott 

növényvédő szerek pontos mennyiségeiről, 

az enyhítő intézkedések végrehajtásáról és 

hatékonyságáról, valamint az emberi és 

állati egészségre, valamint a környezetre 

gyakorolt lehetséges káros hatásokról; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/18 

Módosítás  18 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Y preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Y. mivel az adatok hiánya a 

hatóanyagok, a védőanyagok, a 

kölcsönhatás-fokozók és a segédanyagok 

valós hatásait, valamint a 

termékösszetételeket és -keverékeket és 

metabolitjaikat is érinti; mivel ezért nem 

ismerjük kellőképpen a peszticidek által az 

emberi és az állati egészségre, valamint a 

környezetre gyakorolt teljes hatást; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/19 

Módosítás  19 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Z preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Z. mivel „A peszticidek 

alkalmazásának környezetvédelmi 

megfigyelése a mézelő méhek 

segítségével” elnevezésű kísérleti projekt 

végrehajtása még várat magára, annak 

ellenére, hogy a projekt a 2017-es és 

2018-as pénzügyi évekre vonatkozó uniós 

költségvetésbe is bevezetésre került; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/20 

Módosítás  20 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AD preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AD. mivel jelenleg jogilag nem kötelező 

a hatóanyagok vizsgálata fejlődési 

neurotoxicitás szempontjából, amely 

esetlegesen autizmust, figyelemhiányos 

hiperaktivitási zavarokat, (ADHD) vagy 

diszlexiát okozhat; mivel vizsgálatok 

szükségesek a fejlődési toxicitással és a 

neurotoxicitással kapcsolatosan, amelyek 

konkrét problémák kezelésére irányuló 

eseti tanulmányok elkészítését is 

elindíthatják; mivel ezzel összefüggésben 

az EFSA egy folyamatban lévő projekten 

dolgozik a fejlődési neurotoxicitás 

hatásainak szűrésére állatokat nem érintő 

alternatívák kidolgozása céljából; 

AD. mivel vizsgálatok szükségesek a 

fejlődési toxicitással és a neurotoxicitással 

kapcsolatosan, amelyek konkrét problémák 

kezelésére irányuló eseti tanulmányok 

elkészítését is elindíthatják; mivel ezzel 

összefüggésben az EFSA egy folyamatban 

lévő projekten dolgozik a fejlődési 

neurotoxicitás hatásainak szűrésére 

állatokat nem érintő alternatívák 

kidolgozása céljából; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/21 

Módosítás  21 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AJ preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AJ. mivel az átláthatóság és az 

összeférhetetlenség tekintetében számos 

érdekelt félnél aggályok merültek fel a 

kérelmezők azon jogával kapcsolatban, 

hogy a hatóanyagok jóváhagyása iránti 

első kérelem benyújtásakor 

megválaszthatják a jelentéstevő 

tagállamot; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/22 

Módosítás  22 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AJ a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  AJa. mivel a hatóanyagok tudományos 

értékeléséhez használt, az EFSA és a 

tagállamok által használt útmutatások 

formáját öltő módszertanok nem minden 

esetben tükrözik a legújabb tudományos 

és műszaki ismereteket, ahogyan azt a 

rendelet 4. cikke előírja; mivel a legújabb 

tudományos és műszaki ismeretek 

figyelembevétele érdekében a 

hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó 

adatszolgáltatási minimumkövetelmények 

meghatározásáról szóló 283/2013/EU 

bizottsági rendeletet rendszeresen 

frissíteni kell; mivel a 2013/C95/01 számú 

bizottsági közlemény továbbra is az 

útmutatók és kísérleti iránymutatások 

legátfogóbb forrása, noha a listán 

szereplő számos dokumentumhivatkozás 

már elavult lehet és frissítésre szorul; 

mivel a meglévő szabályozási keret 

megfelelő rugalmasságot tesz lehetővé 

annak biztosításához, hogy bármely, 

tudományosan kellőképpen megalapozott 

validált vizsgálatot használni lehessen; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/23 

Módosítás  23 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AK preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AK. mivel az átláthatóság és az 

összeférhetetlenség tekintetében számos 

érdekelt félnél aggályok merültek fel azzal 

kapcsolatban, hogy a Bizottság által az 

értékelési jelentés meghosszabbításával 

megbízott jelentéstevő tagállam lehet 

ugyanaz a tagállam, amelyik az eredeti 

értékelőjelentés-tervezetet készítette; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/24 

Módosítás  24 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AK a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  AKa. mivel az Európai Bíróság a T-

257/07. sz. ügyben hozott ítéletében 

kimondja, hogy „a társadalom számára 

elfogadhatatlannak ítélt kockázati szint 

meghatározása során az intézményeket 

köti a közegészség, a biztonság és a 

környezetvédelem magas szintjének 

biztosítására irányuló kötelezettségük. E 

magas védelmi szintnek – ahhoz, hogy e 

rendelkezéssel összeegyeztethető legyen – 

technikailag nem kell feltétlenül a lehető 

legmagasabb szintűnek lennie. Egyébiránt 

ezen intézmények nem fogadhatnak el egy 

tisztán feltételezett kockázati 

megközelítést, és nem orientálhatják a 

döntéseiket a „nulla kockázat” 

szintjéhez.”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/25 

Módosítás  25 

Anthea McIntyre 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AK b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  AKb. mivel a Bizottság a tagállamok 

támogatásával jóváhagyja a 

hatóanyagokat – noha az EFSA úgy véli, 

hogy azok nagy kockázatot jelenthetnek a 

környezetre és a biológiai sokféleségre 

nézve –, amennyiben bizonyított a 

biztonságos felhasználás, és óvatos 

biztonsági határértékeket alkalmaznak, 

figyelembe véve a mezőgazdasági 

szükségleteket, és kellően figyelembe véve 

a tényleges adagolást és az 

alkalmazásukhoz használt technológiát;  

Or. en 

 

 


