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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/115 

Módosítás  115 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - tekintettel a Monsanto-dokumentumok 

nyomán napvilágra került információkra, 

valamint az Egyesült Államok észak-

kaliforniai kerületi szövetségi bíróságának 

a 16-MD-2741-VC. számú „Roundup-

ügyben” hozott ítéletére, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/116 

Módosítás  116 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 b bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - tekintettel a „Tiltsák be a glifozátot” 

európai polgári kezdeményezésre, 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/117 

Módosítás  117 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AZ preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AZ. mivel az EFSA számára jelenleg 

dolgozó nemzeti szakértők mintegy 

kétharmada csupán hat tagállamból 

származik; 

AZ. mivel az EFSA számára jelenleg 

dolgozó nemzeti szakértők mintegy 

kétharmada csupán hat tagállamból 

származik; mivel az EFSA szakértői és 

tagjai, valamint az iparág közötti meglévő 

és potenciális összeférhetetlenségek, 

valamint a kérelmező által esetlegesen 

rájuk gyakorolt nyomás komoly 

aggodalmakat vetnek fel; mivel az 

esetleges összeférhetetlenségek elleni 

fellépés terén az EFSA rendelkezésére 

álló jelenlegi szabályok messze nem 

elégségesek ahhoz, hogy 

megakadályozzák, hogy a 

növényvédőszer-ipar valódi nyomást 

gyakoroljon az ügynökség munkájára; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Módosítás  118 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

BC a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 BCa. mivel 2018 októberében a német 

Szövetségi Kockázatelemző Intézet (BfR) 

egy tanulmányt tett közzé, amely igazolta, 

hogy az Európai Vegyianyag-

ügynökségnél (ECHA) nyilvántartásba 

vett 3800 vegyi anyag legalább 32%-a 

nem felel meg az európai 

jogszabályoknak; 

Or. fr 



 

AM\1173489HU.docx  PE631.640v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/119 

Módosítás  119 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

BJ a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 BJa. mivel a Bizottságnak az 

elővigyázatosság elvével összhangban nem 

szabadott volna megújítania a glifozát 

jóváhagyását, miközben az IARC azt 

emberre valószínűleg rákkeltő hatású 

anyagként sorolta be, és mivel az Egyesült 

Államokban folyamatban lévő vizsgálatok, 

valamint a Monsanto-dokumentumok is 

összeférhetetlenségeket tártak fel a 

nemzeti és az európai hatóságok, valamint 

a Monsanto között; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Módosítás  120 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. szorgalmazza egy, a forgalomba 

hozatalt követő, hatékony 

elővigyázatossági rendszer létrehozását a 

növényvédő szerek használata által az 

emberi és az állati egészségre, valamint a 

környezet egészére gyakorolt valós 

körülmények közötti hatások – a hosszú 

távú hatásokat is beleértve – szisztematikus 

nyomon követése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a növényvédő 

szerekkel kapcsolatos forgalomba hozatalt 

követő elővigyázatossági rendszernek 

biztosítania kell a tényleges adatgyűjtést és 

kommunikációt valamennyi érdekelt fél 

között, továbbá átláthatónak és nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lennie; felhívja az 

EFSA-t és az ECHA-t, hogy dolgozzanak 

ki a forgalomba hozatalt követő 

elővigyázatossági rendszerre vonatkozó 

harmonizált iránymutatásokat ezen a 

területen; 

15. szorgalmazza egy, a forgalomba 

hozatalt követő, hatékony 

elővigyázatossági rendszer létrehozását a 

növényvédő szerek használata által az 

emberi és az állati egészségre, valamint a 

környezet egészére gyakorolt valós 

körülmények közötti hatások – a hosszú 

távú hatásokat is beleértve – szisztematikus 

nyomon követése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy ezt az 

elővigyázatossági rendszert az iparágnak 

kellene finanszíroznia, de független 

hatóságnak kellene létrehoznia és 

irányítania; hangsúlyozza, hogy a 

növényvédő szerekkel kapcsolatos 

forgalomba hozatalt követő 

elővigyázatossági rendszernek biztosítania 

kell a tényleges adatgyűjtést és 

kommunikációt valamennyi érdekelt fél 

között, továbbá átláthatónak és nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lennie; felhívja az 

EFSA-t és az ECHA-t, hogy dolgozzanak 

ki a forgalomba hozatalt követő 

elővigyázatossági rendszerre vonatkozó 

harmonizált iránymutatásokat ezen a 

területen; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Módosítás  121 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot a rendelet módosítására a 

nemzeti és az uniós hatóságok, valamint 

az értékelési folyamatban részt vevő 

valamennyi szakértő iparágtól való 

szigorú függetlenségének garantálása, 

valamint a független, objektív és átlátható 

eljárás biztosítása érdekében; 

Or. fr 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/122 

Módosítás  122 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21b. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot a rendelet módosítására egy, az 

iparág által finanszírozott, de attól teljes 

mértékben független hatóság 

létrehozására azzal a feladattal, hogy 

független, objektív és átlátható 

tanulmányokat készíttessen a 

hatóanyagok és a növényvédő szerek 

emberi és állati egészségre, valamint a 

környezetre gyakorolt hatásairól; úgy véli, 

hogy ez a független hatóság nem lehet 

azonos az értékelésért felelős hatósággal; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Módosítás  123 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21c. felhívja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy a kockázatértékelésben 

uniós és nemzeti szinten részt vevő, 

értékelési jelentés tervezetéért vagy 

megújításértékelő jelentésért felelős 

valamennyi szakértőre, valamint a 

hatóanyagok jóváhagyási eljárásában és a 

növényvédő szerek engedélyezési 

eljárásában részt vevő valamennyi 

nemzeti és uniós hatóságra – még akkor 

is, ha szerepük csak a jóváhagyások 

észrevételezésére vagy megszavazására 

korlátozódik – alkalmazzanak szigorú 

szabályokat és ellenőrzést az 

összeférhetetlenség tekintetében; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Módosítás  124 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre 

Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21d. felhívja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy a nemzeti és uniós 

hatóságok valamennyi szakértőjének és 

tagjának érdekeltségeit, nevét és 

önéletrajzát nyilvánosságra hozzák; 

Or. fr 

 

 


