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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.10.2017 B8-0567/8 

Módosítás  8 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel a lakosság elsősorban a 

permetezett területeken, otthoni használat 

és táplálkozás révén van kitéve; mivel a 

glifozátnak való kitettség az alkalmazott 

glifozát teljes mennyiségének drámai 

növekedése miatt emelkedik; mivel a 

glifozát és annak leggyakoribb 

segédanyagai emberi egészségre gyakorolt 

hatását rendszeresen nyomon kell követni; 

mivel a glifozátot és/vagy annak 

maradványait kimutatták a vízben, a 

talajban, az élelmiszerekben és italokban és 

a nem ehető termékekben, valamint az 

emberi szervezetben (pl. a vizeletben) is; 

C. mivel a lakosság elsősorban a 

permetezett területeken, otthoni használat 

és táplálkozás révén van kitéve; mivel a 

glifozátnak való kitettség az alkalmazott 

glifozát teljes mennyiségének drámai 

növekedése miatt emelkedik; mivel a 

glifozát és annak leggyakoribb 

segédanyagai emberi egészségre gyakorolt 

hatását rendszeresen nyomon kell követni; 

mivel a glifozát összetevői és/vagy annak 

maradványai, amelyeket kimutattak a 

vízben, a talajban, az élelmiszerekben és 

italokban és a nem ehető termékekben a 

jogilag engedélyezett határértékek alatt 

maradnak; mivel a glifozátot és/vagy 

annak maradványait kimutatták az emberi 

szervezetben (pl. a vizeletben) is; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Módosítás  9 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ia. mivel az Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezet (FAO) és az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 

2016 májusában tartott, a 

növényvédőszer-maradványokról szóló 

együttes ülésen a FAO-nak az 

élelmiszerekben és a környezetben 

található növényvédőszer-

maradványokkal foglalkozó szakértői 

testülete és a WHO-nak a 

növényvédőszer-maradványokkal 

foglalkozó központi értékelő csoportja 

arra a következtetésre jutott, hogy „a 

glifozát valószínűleg nem genotoxikus a 

feltételezett mindennapos kitettség esetén” 

és „valószínűleg nem jelent karcinogén 

veszélyt az emberekre az étrenden 

keresztüli kitettség révén”; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Módosítás  10 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

L preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel a glifozátra vonatkozó 18 

hónapos technikai meghosszabbítás 2016. 

június 29-i megadását megelőzően a 

Parlament 2016. április 13-án állásfoglalást 

fogadott el, amely felkérte a Bizottságot, 

hogy hosszabbítsa meg a glifozát 

engedélyét hét évvel, ugyanakkor azt is 

hangsúlyozta, hogy a Bizottságnak nem 

szabad jóváhagynia a glifozát 

professzionális felhasználáson kívüli 

használatát, nyilvános parkokban, 

nyilvános játszótereken és nyilvános 

kertekben vagy azok közelében való 

használatát, illetve a glifozát 

mezőgazdasági használatát, amennyiben az 

integrált növényvédelmi rendszerek 

megfelelőek a szükséges gyomirtáshoz; 

L. mivel a glifozátra vonatkozó 18 

hónapos technikai meghosszabbítás 2016. 

június 29-i megadását megelőzően a 

Parlament 2016. április 13-án állásfoglalást 

fogadott el, amely felkérte a Bizottságot, 

hogy hosszabbítsa meg a glifozát 

engedélyét hét évvel, ugyanakkor azt is 

hangsúlyozta, hogy a Bizottságnak nem 

szabad jóváhagynia a glifozát 

professzionális felhasználáson kívüli 

használatát, nyilvános parkokban, 

nyilvános játszótereken és nyilvános 

kertekben vagy azok közelében való 

használatát, illetve a glifozát 

mezőgazdasági használatát, amennyiben az 

integrált növényvédelmi rendszerek 

megfelelőek a szükséges gyomirtáshoz; 

mivel ugyanez az állásfoglalás arra is 

felhívta a Bizottságot, hogy dolgozza ki a 

hivatásos felhasználóknak szánt képzést 

és felhasználói engedélyt, biztosítson 

megfelelőbb tájékoztatást a glifozát 

felhasználásával kapcsolatban, valamint 

hogy korlátozza szigorúan a glifozát 

hatóanyagot tartalmazó termékek 

betakarítás előtti használatát e hatóanyag 

helytelen használatának megakadályozása 

és az azzal kapcsolatos potenciális 



 

AM\1137378HU.docx  PE611.493v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

kockázatok korlátozása érdekében; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Módosítás  11 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

P preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel a Német Szövetségi 

Kockázatértékelési Intézet (BfR), az EFSA 

és az ECHA által végzett tudományos 

értékelésen alapuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet mindazonáltal azt 

javasolja, hogy 2027. december 15-ig, azaz 

10 évig még engedélyezzék a glifozátot; 

mivel e rendelet 2017. december 16-tól 

lenne alkalmazandó; 

P. mivel a Német Szövetségi 

Kockázatértékelési Intézet (BfR), az EFSA 

és az ECHA által végzett tudományos 

értékelésen alapuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet azt javasolja, hogy 2027. 

december 15-ig, azaz 10 évig még 

engedélyezzék a glifozátot; mivel e 

rendelet 2017. december 16-tól lenne 

alkalmazandó; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Módosítás  12 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy vonja 

vissza a végrehajtási rendelettervezetét és 

az 1107/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően nyújtson be új végrehajtási 

rendelettervezetet, amely nemcsak az 

EFSA véleményét, hanem egyéb jogszerű 

tényezőket és az elővigyázatosság elvét is 

tartalmazza; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy vonja 

vissza a végrehajtási rendelettervezetét és 

az 1107/2009/EK rendeletben 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően nyújtson be új végrehajtási 

rendelettervezetet, amely nemcsak az 

EFSA véleményét, hanem a szóban forgó 

ügyre vonatkozó egyéb jogszerű 

tényezőket, valamint az elővigyázatosság 

elvét is tartalmazza, amennyiben a 

178/2002/EK rendelet 7. cikke (1) 

bekezdésében megállapított feltételek 

relevánsak, a glifozátot tartalmazó 

gyomirtók használatának jobb kezelése 

érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 

ajánlja a tagállamoknak, hogy dolgozzák 

ki a hivatásos felhasználóknak szánt 

képzést és felhasználói engedélyt, 

biztosítsanak megfelelőbb tájékoztatást a 

glifozát felhasználásával kapcsolatban, 

valamint hogy korlátozzák szigorúan a 

glifozát hatóanyagot tartalmazó termékek 

betakarítás előtti használatát; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Módosítás  13 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy 

legkésőbb 2020. december 15-ig tegye meg 

a szükséges lépéseket a glifozát hatóanyag 

fokozatos megszüntetésére az Európai 

Unióban, biztosítva, hogy a fenti időpont 

után ne engedélyezzék a glifozát olyan 

felhasználását, amely magában foglalja a 

megújítás lehetséges időtartamát vagy az 

1107/2009/EK rendelet 32. cikkében 

említett lehetséges időszakot; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy 

legkésőbb 2020. december 15-ig tegye meg 

a szükséges lépéseket a glifozát hatóanyag 

megújítására az Európai Unióban, a 

glifozát használatának egy 

biztonságosabb, költséghatékony és 

alacsony kockázatú alternatívával történő 

helyettesítése érdekében; emlékeztet arra, 

hogy az 1107/2009/EK rendelet 21. 

cikkének értelmében a Bizottság 

visszavonhatja egy hatóanyag 

jóváhagyását annak érvényességi ideje 

alatt, amennyiben a hatóanyag már nem 

felel meg a jóváhagyás feltételeinek; 

emlékeztet, hogy az esetleges újbóli 

jóváhagyást követően a tagállamok 

kötelesek felülvizsgálni valamennyi 

forgalomba hozott, glifozátot – valamint 

koformulánsait – tartalmazó terméket, és 

biztosítani, hogy azok továbbra is 

megfeleljenek a korszerű biztonsági 

előírásoknak; 

Or. en 



 

AM\1137378HU.docx  PE611.493v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.10.2017 B8-0567/14 

Módosítás  14 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, annak biztosítására, hogy a 

növényvédő szerek uniós hatósági 

jóváhagyás céljából történő tudományos 

értékelése kizárólag olyan független, 

lektorált és publikált tanulmányokon 

alapuljon, amelyek illetékes közigazgatási 

szervek megbízásából készültek; úgy véli, 

hogy az 1107/2009/EK rendelet REFIT 

eljárása potenciálisan felhasználható 

lehetne erre a célra; úgy véli továbbá, hogy 

elegendő forrást kell biztosítani az EFSA-

nak és az ECHA-nak ahhoz, hogy növelje 

kapacitását, képes legyen független 

tudományos tanulmányok megrendelésére, 

és továbbra is biztosítsa a legmagasabb 

szintű tudományos normák fenntartását, 

valamint az uniós polgárok egészségének 

és biztonságának védelmét; 

7. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy szigorúan tartsák be az 

eljárási szabályokat és biztosítsák, hogy a 

növényvédő szerek uniós hatósági 

jóváhagyás céljából történő tudományos 

értékelése olyan – nagyfokú prioritást 

élvező – független, lektorált és publikált 

tanulmányokon is alapuljon, amelyek 

illetékes közigazgatási szervek 

megbízásából készültek; úgy véli, hogy az 

1107/2009/EK rendelet REFIT eljárása 

potenciálisan felhasználható lehetne erre a 

célra; úgy véli továbbá, hogy elegendő 

forrást kell biztosítani az EFSA-nak és az 

ECHA-nak ahhoz, hogy növelje 

kapacitását, képes legyen független 

tudományos tanulmányok megrendelésére, 

és továbbra is biztosítsa a legmagasabb 

szintű tudományos normák fenntartását, 

valamint az uniós polgárok egészségének 

és biztonságának védelmét; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Módosítás  15 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 

megfelelő átmeneti intézkedésekre a 

mezőgazdasági ágazat számára, és 

tegyenek közzé olyan iránymutató 

dokumentumot, amely – a glifozát 

hatóanyag fokozatos megszüntetése során 

segítséget nyújtva a mezőgazdasági 

ágazatnak – körvonalazza a 

biztonságosabb, alacsony kockázatú 

alternatívákat, illetve a mezőgazdasági 

ágazat számára a jelenlegi KAP keretében 

rendelkezésre álló valamennyi forrást; 

10. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 

megfelelő átmeneti intézkedésekre a 

mezőgazdasági ágazat számára, és 

tegyenek közzé olyan iránymutató 

dokumentumot, amely – ezen időszak 

során segítséget nyújtva a mezőgazdasági 

ágazatnak – körvonalazza a 

biztonságosabb, költséghatékony és 

alacsony kockázatú alternatívákat, illetve a 

mezőgazdasági ágazat számára a jelenlegi 

KAP keretében rendelkezésre álló 

valamennyi forrást; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Módosítás  16 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel jelenleg az összes gyomirtó 

közül a szisztémás glifozát gyomirtó 

rendelkezik a legnagyobb globális 

termelési mennyiséggel; mivel a glifozátot 

a világon 76%-ban a mezőgazdaságban 

alkalmazzák; mivel széles körben 

használják az erdészetben, városi vagy 

kerti alkalmazásokhoz; mivel az 1974 és 

2014 között alkalmazott glifozát teljes 

mennyiségének 72%-át az elmúlt 10 évben 

permetezték a légkörbe; 

B. mivel jelenleg az összes gyomirtó 

közül a szisztémás glifozát gyomirtó 

rendelkezik a legnagyobb globális 

termelési mennyiséggel; mivel a glifozátot 

a világon 76%-ban a mezőgazdaságban 

alkalmazzák; mivel széles körben 

használják az erdészetben, városi vagy 

kerti alkalmazásokhoz; 

Or. en 

 

 


