
 

AM\1173503HU.docx  PE631.640v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/96 

Módosítás  96 

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 

97 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

97. felhívja a Bizottságot annak 

értékelésére, hogy helyénvaló volna-e az 

EFSA feladatává tenni a növényvédő 

szerek kockázatértékelését, fenntartva 

ugyanakkor, hogy az országspecifikus 

helyzet figyelembe vétele érdekében a 

növényvédő szerek engedélyezésére 

vonatkozó tényleges döntésre nemzeti 

szinten kerüljön sor; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/97 

Módosítás  97 

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 

98 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

98. sürgeti a tagállamokat, hogy a 

zónákon belüli és a zónák közötti nagyobb 

fokú koordináció révén fokozzák a 

hatékonyságot a munkateher jobb elosztása 

és az egyes tagállamok erőforrásainak 

lehető legjobb kihasználása érdekében, és 

kizárólag a hatályos követelményeknek 

való szigorú megfelelés esetén 

engedélyezzék a rendelet 53. cikke szerinti 

eltéréseket; 

98. sürgeti a tagállamokat, hogy a 

zónákon belüli és a zónák közötti nagyobb 

fokú koordináció révén fokozzák a 

hatékonyságot a munkateher jobb elosztása 

és az egyes tagállamok erőforrásainak 

lehető legjobb kihasználása érdekében, és 

kizárólag abban az esetben engedélyezzék 

az eltéréseket, amennyiben azok 

összhangban vannak a rendelettel, azaz: 

az eltérések legfeljebb 120 napos 

időtartamra korlátozódnak; csupán 

korlátozott és ellenőrzött felhasználásra 

érvényesek; továbbá akkor alkalmazzák 

azokat, amikor intézkedésre van szükség 

egy semmilyen más ésszerű eszközzel nem 

kezelhető veszély esetén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Módosítás  98 

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 

100 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

100. felhívja a tagállamokat a 

engedélyezési eljárások nemzeti szinten 

történő jobb végrehajtására annak 

érdekében, hogy korlátozzák a rendelet 

53. cikke szerinti tényleges vészhelyzetek 

esetén engedélyezett eltéréseket és 

meghosszabbításokat; felhívja a 

tagállamokat, hogy alkalmazzák 

szigorúan a rendelet 53. cikkét, hogy 

kizárólag az eltérésre irányuló kitöltött 

kérelmeket fogadják el és vizsgálják meg, 

valamint hogy kizárólag kitöltött 

eltérésekről szóló értesítéseket küldjenek 

meg a Bizottság és a többi tagállam 

részére; 

100. felhívja a tagállamokat, hogy 

szigorúan alkalmazzanak jogi határidőket 
a növényvédő szerek engedélyezésének 

általános elemeire vonatkozóan, különös 

tekintettel a kisebb jelentőségű 

felhasználásokra; hangsúlyozza, hogy a 

jogi határidők szigorúbb betartása 

hozzájárulhat a 53. cikk szerinti 

szükséghelyzeti engedélyek számának 

csökkentéséhez; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Módosítás  99 

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 

101 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

101. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 

körűen éljen az 53. cikk (2) és (3) 

bekezdése szerinti ellenőrzési jogával, 

hogy az 53. cikk értelmében megadott 

eltéréseket és meghosszabbításokat az 

indokolt szükséghelyzetekre korlátozza; 

101. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 

körűen éljen az 53. cikk (2) és (3) 

bekezdése szerinti ellenőrzési jogával 

annak biztosítása érdekében, hogy az 

eltérések és meghosszabbítások 

összhangban legyenek a rendelettel, azaz: 

legfeljebb 120 napos időtartamra 

korlátozódjanak; csupán korlátozott és 

ellenőrzött felhasználásra legyenek 

érvényesek; továbbá akkor alkalmazzák 

azokat, amikor intézkedésre van szükség 

egy semmilyen más ésszerű eszközzel nem 

kezelhető veszély esetén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/100 

Módosítás  100 

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 

102 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

102. felhívja a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy az 53. cikk szerinti 

szükséghelyzeti engedélyezés megadását 

megelőzően minden esetben sor kerüljön 

konzultációra az érintett érdekelt felekkel 

anélkül, hogy ez felesleges késedelmet 

okozna a szükséghelyzeti engedélyezés 

megadása szempontjából, továbbá 

garantálva, hogy minden érintett érdekelt 

fél kellő időben tájékoztatást kapjon a 

szükséghelyzeti engedélyezés megadásáról 

vagy elutasításáról; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Módosítás  101 

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 

103 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

103. felhívja a tagállamokat, hogy 

tegyék közzé az 53. cikk szerinti 

szükséghelyzeti engedélyezésre irányuló, 

hozzájuk beérkező, kitöltött kérelmeket, 

akár megadják az engedélyt, akár nem; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/102 

Módosítás  102 

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 

112 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

112. szorgalmazza a „kisebb jelentőségű 

felhasználás” meghatározásának 

harmonizálását az egyenlő 

versenyfeltételek előmozdítása érdekében, 

és javasolja a főbb termények egységes 

uniós listájának létrehozását; 

112. szorgalmazza a „kisebb jelentőségű 

felhasználás” meghatározásának 

harmonizálását az egyenlő 

versenyfeltételek előmozdítása érdekében; 

Or. en 

 

 


