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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/86 

Módosítás  86 

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 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. felszólít arra, hogy biztosítsanak 

elegendő forrást ahhoz, hogy 

véglegesíthető legyen a táji léptékű, 

forgalomba hozatalt követő környezeti 

felügyelet és elemzés, beleértve a talajban 

és a porban található peszticid-

szermaradékok felügyeletét, amelynek 

eredményeit meg kell osztani az EFSA-

val;  

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/87 

Módosítás  87 

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 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. felhívja a Bizottság tudományos 

tanácsadási mechanizmusát, hogy 

felkérésre járjon el közvetítőként a 

hatóanyagokkal kapcsolatos tudományos 

viták során;  

törölve 

Or. en 



 

AM\1173502HU.docx  PE631.640v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/88 

Módosítás  88 

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 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. felhívja a tudományos tanácsadási 

mechanizmust, hogy kezdeményezze 

glifozát és a glifozátalapú készítmények 

rákkeltő voltára vonatkozó valamennyi 

rendelkezésre álló tanulmány 

szisztematikus áttekintését annak 

értékelése céljából, hogy indokolt volna-e 

felülvizsgálni a glifozát jóváhagyását a 

rendelet 21. cikkével összhangban; 

deleted 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/89 

Módosítás  89 

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 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. határozottan sajnálatosnak tartja az 

EFSA szakmai vizsgálatát megelőző és 

követő nagy számú késedelmet tagállami 

és bizottsági szinten, különösen a 

szabályozási kritériumoknak megfelelő 

anyagok értékelésével kapcsolatos 

késedelmeket, és sürgeti a jelentéstevő 

tagállamokat és a Bizottságot, hogy tartsák 

be a rendeletben számukra előírt 

határidőket;  

76. határozottan sajnálatosnak tartja az 

EFSA szakmai vizsgálatát megelőző és 

követő nagy számú késedelmet tagállami 

szinten, különösen a szabályozási 

kritériumoknak megfelelő anyagok 

értékelésével kapcsolatos késedelmeket, és 

sürgeti a jelentéstevő tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy tartsák be a rendeletben 

számukra előírt határidőket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/90 

Módosítás  90 

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 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. felhívja a Bizottságot, hogy 

korlátozza szigorúan a rendelet 6. 

cikkének f) pontjában meghatározott célra 

a megerősítő információkkal kapcsolatos 

eljárás alkalmazását, mégpedig arra az 

esetre, ha az értékelési eljárás során, illetve 

új tudományos és műszaki ismeretek 

eredményeként új követelmények kerülnek 

megállapítására; úgy véli, hogy a 

közegészség és a környezet védelme a 

legfontosabb prioritás, ugyanakkor 

megbízható engedélyezési határidőket kell 

biztosítani a pályázóknak; hangsúlyozza, 

hogy a hiánytalan dokumentáció alapvető 

fontosságú a hatóanyagok jóváhagyása 

szempontjából; sajnálja, hogy a 

megerősítő információkkal kapcsolatos 

eljárás szerinti eltérés eredményeként 

legalább két olyan hatóanyag maradt 

hosszabb ideig forgalomban, amely 

máskülönben korlátozásra került volna;

  

80. felhívja a Bizottságot, hogy 

értékelje a rendelet 6. cikkének f) 

pontjában meghatározott célra a 

megerősítő információkkal kapcsolatos 

eljárás alkalmazását és az alkalmazás 

korlátait, mégpedig arra az esetre, ha az 

értékelési eljárás során, illetve új 

tudományos és műszaki ismeretek 

eredményeként új követelmények kerülnek 

megállapítására; úgy véli, hogy a 

közegészség és a környezet védelme a 

legfontosabb prioritás, ugyanakkor 

megbízható engedélyezési határidőket kell 

biztosítani a pályázóknak; hangsúlyozza, 

hogy a hiánytalan dokumentáció alapvető 

fontosságú a hatóanyagok jóváhagyása 

szempontjából; megjegyzi, hogy a 

megerősítő információk az esetek abszolút 

többségében teljes mértékben 

megerősítették a Bizottság jóváhagyásról 

szóló határozatait, és a megerősítő 

információk értékelése csak két esetben 

vezetett további kockázatkezelési 

intézkedések elfogadásához; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/91 

Módosítás  91 

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 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. felhívja továbbá a Bizottságot 

annak biztosítására, hogy a forgalomba 

hozatal utáni nyomon követés kiterjedjen 

a végrehajtott kockázatcsökkentési 

intézkedések hatékonyságának és 

eredményességének értékelésére;  

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/92 

Módosítás  92 

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 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. felhívja a Bizottságot, hogy a 

Parlament alacsony kockázatú biológiai 

peszticidekről szóló 2017. február 15-i és a 

rendelet végrehajtásáról szóló 2018. 

szeptember 13-i állásfoglalásával 

összhangban nyújtson be konkrét 

jogalkotási javaslatot a rendeletnek a 

folyamatban lévő REFIT-eljáráson kívüli 

módosítására a gyorsított értékelési, 

engedélyezési és regisztrációs eljárás 

lehetővé tétele céljából;  

86. felhívja a Bizottságot, hogy a 

Parlament alacsony kockázatú biológiai 

peszticidekről szóló 2017. február 15-i és a 

rendelet végrehajtásáról szóló 2018. 

szeptember 13-i állásfoglalásával 

összhangban nyújtson be konkrét 

jogalkotási javaslatot a rendeletnek a 

folyamatban lévő REFIT-eljáráson kívüli 

módosítására az értékelései, engedélyezési 

és regisztrációs eljárás lehetővé tétele 

céljából; hangsúlyozza, hogy a biológiai 

eredetű növényvédő szereket ugyanolyan 

szigorú értékeléseknek kell alávetni, mint 

más anyagokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/93 

Módosítás  93 

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 

88 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

88. felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen mélyreható értékelést a 

zónarendszerről annak felmérése céljából, 

hogy miképpen lehet a leginkább 

biztosítani a növényvédő szerek megfelelő, 

harmonizált tudományos értékelését, 

megőrizve eközben a tagállamoknak a 

növényvédő szerek engedélyezésére 

vonatkozó felelősségét, és vizsgálja felül 

az engedélyezés elutasításának korlátait;

  

88. üdvözli a zónák szerinti 

engedélyezési rendszerrel kapcsolatos 

elképzelést és céljokat, és emlékeztet arra, 

hogy e rendszernek elvben valamennyi 

érintett fél számára gyorsabbá és 

költséghatékonyabbá kellene tennie a 

növényvédő szerek engedélyezését; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kettős 

értékelés elkerüléséra való törekvés 

ellenére a PEST bizottság munkája 

megmutatta, hogy eltérések vannak az 

egyes övezetek kölcsönös elismerési 

eljárásainak alkalmazása tekintetében; 

kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

a koordináció erősítése és a kölcsönös 

elismerés teljes körű végrehajtása révén 

tegyenek lépéseket a zónarendszer 

működésének és hatékonyságának 

javítása érdekében; felhívja e tekintetben 

a Bizottságot, hogy készítsen mélyreható 

értékelést a zónarendszerről;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/94 

Módosítás  94 

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 

92 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

92. felhívja a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy minden növényvédő 

szer az adott növényvédő szerre 

vonatkozóan beszerzett adatokon alapuló 

megfelelő értékeléseken menjen keresztül, 

beleértve az expozíciós forgatókönyveket 

is, továbbá úgy véli, hogy a növényvédő 

szerekre vonatkozó adatok nem 

extrapolálhatók a hatóanyagokra 

vonatkozóan beszerzett adatokból, kivéve 

azokat az eseteket, ahol ezt a forgalomba 

hozatal utáni nyomon követés 

tudományos szempontból indokoltnak és 

megbízhatónak minősíti; 

92. felhívja a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy minden növényvédő 

szer az adott növényvédő szerre 

vonatkozóan beszerzett adatokon alapuló 

megfelelő értékeléseken menjen keresztül, 

beleértve az expozíciós forgatókönyveket 

is; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/95 

Módosítás  95 

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 

96 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

96. szorgalmazza, hogy az átláthatóság 

garantálása érdekében biztosítsanak 

nyilvános hozzáférést a fenti 

tanulmányokhoz – az 

engedélykérelmekhez kapcsolódó összes 

kiegészítő adatot és információt is 

beleértve – géppel olvasható formátumban, 

lehetővé téve ezáltal időben történő 

független vizsgálatukat, egyúttal védelmet 

biztosítva a személyes adatok számára és 

gondoskodva arról, hogy a tanulmányok 

kikérői csak nem kereskedelmi célokra 

használhassák fel azokat a szellemi 

tulajdonhoz fűződő vonatkozó jogok 

védelme érdekében;  

96. szorgalmazza, hogy a jóváhagyási 

folyamat egy megfelelő pontján az 

átláthatóság garantálása érdekében 

biztosítsanak nyilvános hozzáférést a fenti 

tanulmányok teljes egészéhez – az 

engedélykérelmekhez kapcsolódó összes 

kiegészítő adatot és információt is 

beleértve – géppel olvasható formátumban, 

teljes mértékben tiszteletben tartva a 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat;  

Or. en 

 

 


