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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/2 

Módosítás  2 

Norbert Lins 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel megállapítást nyert, hogy a 

jóváhagyási és engedélyezési eljárásban 

részt vevő illetékes nemzeti hatóságok 

esetenként nem rendelkeznek megfelelő 

létszámú személyzettel, illetve 

alulfinanszírozottak; mivel ennek 

kockázata az, hogy hatással lehet mind a 

hatóanyagok, mind a növényvédő szerek 

értékeléseinek minőségére, valamint az 

értékelések elvégzéséhez szükséges időre; 

H. mivel a jóváhagyási és 

engedélyezési eljárásokban részt vevő 

illetékes nemzeti hatóságok által végzett 

munka gyakran késleltetve van; mivel 

megállapítást nyert, hogy a jóváhagyási és 

engedélyezési eljárásban részt vevő 

illetékes nemzeti hatóságok esetenként 

nem rendelkeznek megfelelő létszámú 

személyzettel, illetve alulfinanszírozottak; 

mivel a késedelmes értékelések mellett az 

erőforrások hiányának kockázata az, hogy 

hatással lehet mind a hatóanyagok, mind a 

növényvédő szerek értékeléseinek 

minőségére; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Módosítás  3 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AX a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 AXa. mivel a hatóanyagok 

jóváhagyására irányuló 25 kérelemnek a 

vonatkozó referens tagállamok által 

benyújtott kockázatértékelési 

jelentéstervezetekkel való közelmúltbeli 

összehasonlítása azt mutatja, hogy a 

kockázatértékelési jelentések tervezetében 

szereplő fontos értékelési elemeket 

közvetlenül számos referens tagállam 

benyújtott kérelméből vették anélkül, hogy 

azokat egyértelműen hivatkozásként 

jelölték volna meg1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 December 2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Módosítás  4 

Norbert Lins 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

89 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

89. elengedhetetlennek tartja a 

kölcsönös elismerési eljárást a 

munkaterhek megosztása és a határidők 

betartásának előmozdítása szempontjából; 

sajnálatosnak tartja a kölcsönös elismerés 

elvével kapcsolatos végrehajtási 

problémákat; kéri a Bizottságot, hogy 

működjön együtt a tagállamokkal a 

zónarendszer működésének javítása 

érdekében; hangsúlyozza, hogy a meglévő 

jogszabályok maradéktalan 

megvalósításának arra kell irányulnia, hogy 

megszűnjön a párhuzamos munkavégzés, 

és az új anyagok szükségtelen késedelem 

nélkül a mezőgazdasági termelők 

rendelkezésére álljanak; 

89. elengedhetetlennek tartja a 

kölcsönös elismerési eljárást a 

munkaterhek megosztása és a határidők 

betartásának elősegítése szempontjából; 

sajnálatosnak tartja az engedélyezési 

kérelmeket és a kölcsönös elismerés 

elvével kapcsolatos végrehajtási 

problémákat vizsgáló tagállamok által 

végzett értékelések késedelmes voltát; kéri 

a Bizottságot, hogy működjön együtt a 

tagállamokkal a zónarendszer 

működésének javítása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a meglévő 

jogszabályok maradéktalan 

megvalósításának arra kell irányulnia, hogy 

megszűnjön a párhuzamos munkavégzés, 

és az új anyagok szükségtelen késedelem 

nélkül a mezőgazdasági termelők 

rendelkezésére álljanak; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Módosítás  5 

Norbert Lins 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

90 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

90. sürgeti a tagállamokat, hogy a 

rendeletben foglaltaknak megfelelően 

tartsák be a kölcsönös elismerésre 

vonatkozó határidőket és rendelkezéseket; 

90. sürgeti a tagállamokat, hogy a 

rendeletben foglaltaknak megfelelően 

tartsák be a növényvédő szerek 

értékelésére vonatkozó határidőket és a 

kölcsönös elismerésre vonatkozó 
rendelkezéseket; 

Or. en 

 

 


