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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/134 

Módosítás  134 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Anne-

Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel a növényvédő szerek uniós 

engedélyezési eljárása egyike a világ 

legszigorúbb eljárásainak; mivel a glifozát 

értékelése kapcsán számos érdekelt fél által 

felvetett aggályok fényében a peszticidek 

uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó 

különbizottság (PEST) célja azon területek 

meghatározása, amelyek a növényvédő 

szerek uniós engedélyezési eljárása 

tekintetében tovább fejleszthetőek olyan 

ajánlások révén, amelyeket szükségesnek 

ítél ahhoz, hogy megvalósuljon az emberek 

és állatok egészségének és a környezet 

magas szintű védelme;  

B. mivel bár a növényvédő szerek 

uniós engedélyezési eljárását a világon az 

egyik legszigorúbb eljárásnak tekintik, a 

glifozát jóváhagyása 

meghosszabbításának körülményei azt 

mutatták, hogy a rendeletben és annak 

végrehajtásában rendkívül komoly 

hiányosság vannak; mivel a glifozát 

értékelése kapcsán számos érdekelt fél által 

felvetett aggályok fényében a peszticidek 

uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó 

különbizottság (PEST) célja azon területek 

meghatározása, amelyek a növényvédő 

szerek uniós engedélyezési eljárása 

tekintetében tovább fejleszthetők olyan 

ajánlások révén, amelyeket szükségesnek 

ítél ahhoz, hogy megvalósuljon az emberek 

és állatok egészségének és a környezet 

magas szintű védelme; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/135 

Módosítás  135 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Y a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ya. mivel a veszélyeztetett csoportok – 

különösen a vidéki lakosok és a rendelet 

3. cikkének (14) bekezdésében 

meghatározott egyéb személyek – 

tényleges (akut és krónikus) expozíciójára 

vonatkozó kockázatértékelési eljárás a 

hatóanyagok és növényvédő szerek 

értékelésével összefüggésben hiányos, és 

módosításra szorul; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/136 

Módosítás  136 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

BI preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BI. mivel az úgynevezett Monsanto-

dokumentumok, valamint a Dewayne 

Johnson kontra Monsanto ügyben a 

Kalifornia állam legfelsőbb bírósága által a 

közelmúltban hozott ítélet (CGC-16–

550128 sz. ügy) és az azt követő 

fellebbezés aggályokat vetett fel a glifozát 

értékelési folyamatában során 

tapasztalható függetlenség és 

összeférhetetlenség miatt;  

BI. mivel az úgynevezett Monsanto-

dokumentumok  a glifozát jóváhagyási 

eljárásának megújítása során feltárt 

egyéb megállapítások, valamint a Dewayne 

Johnson kontra Monsanto ügyben a 

Kalifornia állam legfelsőbb bírósága által a 

közelmúltban hozott ítélet (CGC-16–

550128 sz. ügy) és az azt követő 

fellebbezés aggályokat vetett fel a glifozát 

értékelési folyamatában a függetlenséggel 

és az összeférhetetlenséggel kapcsolatban, 

és hiteltelenítette a hatóanyagok és 

növényvédő szerek átfogó uniós 

jóváhagyási és engedélyezési eljárását, 

valamint a Bizottságot, az EFSA-t és a 

nemzeti szabályozó hatóságokat; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/137 

Módosítás  137 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Anne-

Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. úgy véli, hogy bár az EU 

rendelkezik a világ egyik legszigorúbb 

rendszerével, a cél elérése érdekében mind 

magát a rendeletet, mind annak 

végrehajtását javítani kell;  

1. úgy véli, hogy bár az EU 

rendelkezik a világ egyik legszigorúbb 

rendszerével, a glifozát jóváhagyása 

meghosszabbításának körülményei azt 

mutatták, hogy a rendeletben és annak 

végrehajtásában rendkívül komoly 

hiányosság vannak; ezért úgy véli, hogy a 

cél elérése érdekében mind magát a 

rendeletet, mind annak végrehajtását 

javítani kell; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/138 

Módosítás  138 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. sürgeti a tagállamokat, hogy 

tegyenek lépéseket a fenntartható és 

környezetbarát, nem vegyi élelmiszer-

termelési rendszerek felé a peszticidek 

használatának az emberi és állati 

egészségre, valamint a környezetre 

gyakorolt káros hatásai miatt keletkező 

hatalmas költségek felszámolása 

érdekében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/139 

Módosítás  139 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  13a. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy fordítsanak különös 

figyelmet a rendelet 3. cikkének (14) 

bekezdésében meghatározott 

veszélyeztetett csoportok védelmére, 

különös tekintettel arra, hogy jelenleg 

nem biztosított a termőterületek közelében 

élő uniós vidéki lakosok millióinak 

védelme, és hogy a Bizottság javasolja a 

rendelet módosítását annak érdekében, 

hogy a lakóépületek, az iskolák, a 

játszóterek, a bölcsődék, a bölcsődék és a 

kórházak közelében jelentős távolságon 

belül betiltsák a növényvédő szerek 

használatát;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/140 

Módosítás  140 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 – az akut, 

hosszú távú és halmozott 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; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/141 

Módosítás  141 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15a. úgy véli, hogy a mindennapi 

tényleges expozíciós szintek 

kiszámításakor figyelembe kell venni 

azokat a növényvédőszermaradvány-

koktélokat, amelyeknek az uniós polgárok 

nap, mint nap ki vannak téve; kéri a 

Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 

rendelet ez irányú módosítására; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/142 

Módosítás  142 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. felhívja a Bizottságot, hogy vegye 

figyelembe az innovációt és a kutatást 

ösztönző szabályozási keret fontosságát a 

jobb és biztonságosabb növényvédő szerek 

és alternatívák fejlesztése érdekében;  

22. felhívja a Bizottságot, hogy vegye 

figyelembe az innovációt és a kutatást 

ösztönző szabályozási keret fontosságát a 

kártevők elleni védekezés jobb és 

biztonságosabb nem vegyi módszereinek 

fejlesztése érdekében; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/143 

Módosítás  143 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  22a.  felszólítja a Bizottságot, hogy 

tegyen javaslatot a rendelet módosítására 

annak biztosítása érdekében, hogy még 

nagyobb hangsúlyt kapjanak a kártevők 

elleni védekezés nem vegyi módszerei, 

hogy a növényvédelem a vegyi növényvédő 

szerek használatától  elmozduljon a 

fenntartható nem vegyi alternatívák felé; 

Or. en 

 

 


