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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/46 

Módosítás  46 

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 

BU preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BU. mivel nem állnak rendelkezésre 

alacsony kockázatú növényvédő szerek; 

mivel mindössze tíz anyagot hagytak jóvá 

alacsony kockázatú növényvédő szerként 

az uniós piacon forgalmazott csaknem 500 

ilyen szerből; mivel az alacsony kockázatú 

növényvédő szerek meglétének hiánya 

megnehezíti az integrált növényvédelem 

végrehajtását és fejlesztését; mivel e 

hiányt a hosszadalmas értékelési, 

engedélyezési és nyilvántartásba vételi 

folyamat okozza; 

BU. mivel támogatni kell az új, 

alacsony kockázatú növényvédő szerek 

gyorsított jóváhagyását; mivel mindössze 

tíz anyagot hagytak jóvá alacsony 

kockázatú hatóanyagként az uniós piacon 

forgalmazott csaknem 500 ilyen szerből; 

mivel a Parlamentnek a rendeletre 

vonatkozó európai végrehajtás-értékelési 

tanulmánya megjegyzi, hogy általánosan 

elismert tény, hogy a rendelkezésre álló 

hatóanyagok száma jelentősen csökken; 

mivel az alacsony kockázatú anyagokat 

ösztönözni kell, és azok alternatívát 

jelenthetnek bizonyos anyagok 

helyettesítésére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/47 

Módosítás  47 

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 

BW preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BW. mivel a növényvédő szereket a 

jelenlegi tudományos és műszaki 

ismereteknek megfelelően az engedélyezés 

előtt alaposan meg kell vizsgálni; mivel a 

nem megfelelő létszámú személyzet, illetve 

az alulfinanszírozás azt eredményezheti, 

hogy túlságosan a hatóanyag jóváhagyása 

kapcsán végzett értékelésre hagyatkoznak 

a növényvédő szerekre irányuló 

határozatok során; 

BW. mivel a növényvédő szereket a 

jelenlegi tudományos és műszaki 

ismereteknek megfelelően az engedélyezés 

előtt alaposan meg kell vizsgálni;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/48 

Módosítás  48 

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 

BX preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BX. mivel a növényvédő szerek 

engedélyezési eljárásának, és különösen a 

kockázatértékeléssel összefüggő 

adatszolgáltatási követelményeknek 

figyelembe kell venniük a növényvédő 

szerek tényleges használatát; 

BX. mivel a növényvédő szerek 

engedélyezési eljárása és különösen a 

kockázatértékeléssel összefüggő 

adatszolgáltatási követelmények már 

figyelembe veszik a növényvédő szerek 

tényleges használatát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/49 

Módosítás  49 

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 

CB preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CB. mivel az uniós lista hiánya 

jelentősen megnehezíti a növényvédő 

szerek részletes kockázatértékelését; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/50 

Módosítás  50 

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 

CC preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CC. mivel aggályok merültek fel a 

zónarendszerrel, és különösen az eljárás 

késedelmeivel és a kérelmeknek a 

kölcsönös elismerés kontextusában történő 

gyakori teljes, illetve részleges 

újraértékelésével összefüggésben, ami az 

egyazon zónába tartozó tagállamok 

értékelési modelljeinek eltérő nemzeti 

követelményeiből adódik; mivel a 

tagállamok kölcsönös elismerési 

eljárásának célja az eljárások 

egyszerűsítése és a tagállamok közötti 

bizalom növelése volt; mivel a kölcsönös 

elismerési eljárás alkalmazását fontos 

eszköznek tartják a munkamegosztás 

fokozására és a határidők betartásának 

biztosítására az optimális védelem 

garantálásával, és fontos a belső piac 

működése szempontjából is; 

CC. mivel aggályok merültek fel a 

zónarendszerrel, és különösen az eljárás 

késedelmeivel és a kérelmeknek a 

kölcsönös elismerés kontextusában történő 

gyakori teljes, illetve részleges 

újraértékelésével összefüggésben, ami az 

egyazon zónába tartozó tagállamok 

értékelési modelljeinek eltérő nemzeti 

követelményeiből adódik; mivel az 

egységes piac keretében az egy 

meghatározott földrajzi régióhoz tartozó 
tagállamok kölcsönös elismerési 

eljárásának célja az eljárások 

egyszerűsítése és a tagállamok közötti 

bizalom növelése; mivel a kölcsönös 

elismerési eljárás alkalmazását fontos 

eszköznek tartják a munkamegosztás 

fokozására és a határidők betartásának 

biztosítására az optimális védelem 

felhasználóknak történő garantálása 

mellett; hangsúlyozza, hogy ezek a 

késedelmek komolyan hátráltatják a 

hatékony és innovatív termékek piaci 

bevezetését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/51 

Módosítás  51 

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 

CH preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CH. mivel a legfrissebb jelentések 

rámutattak arra, hogy a madarak és 

rovarok – különösen a méhek és egyéb 

beporzók – körében jelentősen csökkent a 

biológiai sokféleség; mivel az elmúlt 27 

évben a védett területeken a szárnyas 

rovarok biomasszájának több mint 75%-

os csökkenését figyelték meg1; mivel a 

mezőgazdaság intenzívebbé válása (pl. a 

peszticidhasználat, az egész éves 

talajművelés, a fokozott műtrágya-

használat és a gyakori agronómiai 

intézkedések), amely nem szerepel az 

elemzésben, ennek egyik lehetséges oka 

lehet; mivel a mezőgazdaság intenzívebbé 

válása összefüggésbe hozható a növények, 

rovarok, madarak és egyéb fajok biológiai 

sokféleségének általános csökkenésével; 

mivel egy egészséges és fenntartható 

mezőgazdasági ágazat biztosítása 

érdekében a biológiai sokféleség és a 

szilárd ökoszisztémák, különösen a méhek 

és az egyéb, beporzást végző rovarok 

alapvető fontosságúak; 

 

____________ 

1 Lásd: Hallmann C.A., Sorg M., Jongejans E.,  

Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H. és társai 

(2017): More than 75 percent decline over 27 years 

in total flying insect biomass in protected areas. 

PLoS ONE 12(10): e0185809. 

CH. mivel egy egészséges és 

fenntartható mezőgazdasági ágazat 

biztosítása érdekében a biológiai 

sokféleség és a szilárd ökoszisztémák, 

különösen a méhek és az egyéb, beporzást 

végző rovarok alapvető fontosságúak; 
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Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/52 

Módosítás  52 

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 

CI preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CI. mivel a három neonikotinoid 

(imidakloprid, klotianidin és tiametoxam) 

valamennyi kültéri használatának tilalma 

üdvözlendő; mivel ezeket a tilalmakat nem 

áshatják alá az 53. cikk alóli indokolatlan 

eltérések; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/53 

Módosítás  53 

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 

CJ preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CJ. mivel a többi szisztémás 

növényvédő szert a lehető legnagyobb 

mértékben – a vetőmagkezelés esetében is 

– korlátozni kell, ha az veszélyt jelent az 

emberi egészségre és a környezetre nézve; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/54 

Módosítás  54 

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 

CK preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CK. mivel a rendelet 53. cikkének (2) 

bekezdése alapján megadott 

szükséghelyzeti engedélyezések száma és 

meghatározott esetei az EU-ban 

növekszenek; mivel egyes tagállamok más 

tagállamokhoz képest jelentősen 

gyakrabban használják az 53. cikket; mivel 

az EFSA három neonikotinoid 

szükséghelyzeti engedélyezéséről készült 

legutóbbi értékelése megállapította, hogy 

ezek az engedélyezések egyes esetekben 

összhangban voltak a jogszabályban 

meghatározott rendelkezésekkel, míg más 

esetekben nem teljesültek a feltételek; 

CK. mivel a rendelet 53. cikkének (2) 

bekezdése alapján megadott 

szükséghelyzeti engedélyezés alkalmazása 

és megállapított eseteinek száma egyes 

tagállamokban nő, míg másokban 

csökken; mivel egyes tagállamok más 

tagállamokhoz képest jelentősen 

gyakrabban használják az 53. cikket; mivel 

az EFSA három neonikotinoid 

szükséghelyzeti engedélyezéséről készült 

legutóbbi értékelése megállapította, hogy 

ezek az engedélyezések egyes esetekben 

összhangban voltak a jogszabályban 

meghatározott rendelkezésekkel, míg más 

esetekben nem teljesültek a feltételek, és 

ezekben az esetekben meg kell vizsgálni a 

helyettesítés hatását; mivel a legutóbbi 

ellenőrzési jelentésben a Bizottság 

megállapította, hogy a tagállamokban a 

vészhelyzeti engedélyezési rendszerek 

hatékonyan értékelték az ilyen típusú, 

korlátozott és ellenőrzött módon 

alkalmazható engedélyezések 

indokoltságát; 

Or. en 



 

AM\1173497HU.docx  PE631.640v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/55 

Módosítás  55 

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 

CL preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CL. mivel az engedélyezési eljárások 

során tapasztalható szisztematikus 

késedelmek a vészhelyzeti engedélyek 

egyre nagyobb mértékű alkalmazásához is 

vezethetnek; mivel az 53. cikk szerinti, a 

tényleges szükséghelyzettől eltérő 

különleges helyzetek kezelésére szolgáló 

kisebb jelentőségű felhasználásra 

vonatkozó eltérések alkalmazása nem 

megvalósítható és nem megfelelő; mivel 

az EFSA-nak ki kell vizsgálnia a 

helyettesítés hatását, valamint a nem vegyi 

módszerek rendelkezésre állását; 

CL. mivel egy, a növényvédő szerek 

tagállami engedélyezésének értékelésére 

vonatkozó bizottsági ellenőrzés arra a 

következtetésre jutott, hogy az országok 

többsége nem teljesíti a rendeletben 

meghatározott szinte egyetlen jogi 

határidőt sem, és hogy a szokásos 

engedélyezés késedelme – különösen a 

kisebb jelentőségű felhasználások 

esetében – nagyobb számú szükséghelyzeti 

kérelmet eredményez; mivel a kártevők 

elleni védekezésre való képtelenség –

 főként a különleges növényi kultúrák 

esetében – veszélyezteti az élelmezési célú 

termények minőségét, sokféleségét és 

fenntartható termesztését az EU-ban; 
mivel a termelést érintő kockázatot 

összesen több mint 1 milliárd euróra 

becsülték, ami magában foglalja a 

termeléskiesést és a mezőgazdasági 

termelők többletköltségeit is; mivel a 

kockázatok csak súlyosbodni fognak a 

népesség növekedése és a földhasználatra 

nehezedő egyre nagyobb nyomás révén; 

Or. en 

 

 


