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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/6 

Módosítás  6 

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 

29 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

tekintettel az élelemhez való jog 

kérdésével megbízott különleges ENSZ-

előadónak a peszticidek globális 

alkalmazásával a mezőgazdaságban és 

ennek az emberi jogokra gyakorolt 

hatásával a foglalkozó 2017. január 24-i 

jelentésére, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/7 

Amendment  7 

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 

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 a növényvédő szerek uniós 

engedélyezési eljárása egyike a világ 

legszigorúbb eljárásainak, amelynek 

keretében egy új termék uniós piacra 

kerüléséhez jelenleg több mint 11 évet 

vesz igénybe, ehhez átlagosan több mint 

200 tudományos tanulmányra van 

szükség, és a költségek meghaladják a 220 

millió eurót; mivel 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, ösztönözve 

ugyanakkor a versenyképességet, 

serkentve és megkönnyítve a kutatást, 

továbbá támogatva a mezőgazdasági 

termelékenységet a fenntartható, 

biztonságos, egészséges és tápláló 

élelmiszerek termelése terén, a rendelet 1. 

cikkének (3) bekezdésében kitűzött célok 

teljesítése érdekében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/8 

Módosítás  8 

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 

B a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ba. mivel az uniós jogszabályok 

szigorú jellege miatt csökkent a 

forgalmazott anyagok száma; mivel a 

rendelet hatálybalépése óta az új 

hatóanyagok engedélyezése céljából 

benyújtott 43 kérelemből csak húszat 

hagytak jóvá, és ezek közül csak nyolcat 

engedélyeztek növényvédő szerekben való 

használatra; mivel az elmúlt két év 

folyamán nem nyújtottak be új hatóanyag 

jóváhagyása iránti kérelmet; mivel ennek 

következtében hiány lépett fel a 

mezőgazdasági termelők számára fontos 

peszticidekből, ami veszélyezteti az 

élelmiszer-ellátást, és fenyegeti a rendelet 

céljainak elérését, ideértve a közösségi 

mezőgazdaság versenyképességének 

megőrzését is; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/9 

Módosítás  9 

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 

B b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Bb. mivel az engedélyezési folyamat 

valamennyi szakaszát javítani kell a 

növényvédelmi szereket szabályozó 

rendszerbe vetett közbizalom erősítése 

érdekében; mivel az illetékes hatóságok 

engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó 

tevékenységeinek átláthatóságát szintén 

javítani kellene; mivel az általános 

élelmiszerjogról szóló 178/2002/EK 

rendelet felülvizsgálatára irányuló 

bizottsági javaslat célja az értékelési 

folyamat során benyújtott adatokkal és 

bizonyítékokkal kapcsolatos aggodalmak 

kezelése és az átláthatóság fokozása; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/10 

Módosítás  10 

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 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel az elővigyázatosság elve az 

EUMSZ 191. cikkében rögzítettek szerint 

átfogó elv az uniós politikában; mivel a 

rendelet – az 1. cikk (4) bekezdésében 

foglaltak alapján – az elővigyázatosság 

elvén nyugszik; mivel a 13. cikk (2) 

bekezdésében foglaltak alapján a 

kockázatkezelési döntésnek a 178/2002/EK 

rendelet 7. cikke (1) bekezdésében 

meghatározott elővigyázatossági elv 

feltételeinek kell megfelelnie; mivel a 

178/2002 rendelet 7. cikkének (2) 

bekezdése előírja, hogy az 

elővigyázatosság elve alapján elfogadott 

intézkedéseknek arányosnak kell lenniük; 

C. mivel az elővigyázatosság elve az 

EUMSZ 191. cikkében rögzítettek szerint 

átfogó elv az uniós politikában; mivel a 

növényvédő szerek uniós engedélyezési 

rendszere írja elő a legszigorúbb 

maradékanyag-határértékeket, és ez az 

egyetlen olyan rendszer, amely az 

elővigyázatosság elvét követi, külön 

célkitűzésként határozva azt meg a 

jogszabály szövegében; mivel a 13. cikk 

(2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a kockázatkezelési döntésnek 

meg kell felelnie a 178/2002/EK rendelet 

7. cikke (1) bekezdésében meghatározott 

elővigyázatossági elv feltételeinek; mivel a 

178/2002 rendelet 7. cikkének (2) 

bekezdése előírja, hogy az 

elővigyázatosság elve alapján elfogadott 

intézkedéseknek arányosnak kell lenniük; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/11 

Módosítás  11 

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 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel számos érdekelt fél 

aggodalmát fejezte ki a glifozát értékelése 

kapcsán, különösen az értékelés 

függetlenségére, tárgyilagosságára és 

átláthatóságára vonatkozóan, valamint az 

1272/2008/EK rendeletben szereplő 

osztályozási kritériumok megfelelő 

alkalmazására, valamint a releváns 

iránymutatásokat tartalmazó 

dokumentáció megfelelő használatára, 

továbbá a jóváhagyási kritériumok és az 

elővigyázatosság elvének megfelelő 

alkalmazására vonatkozóan; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/12 

Módosítás  12 

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 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel a rendelet végrehajtásának 

értékelése azt mutatta, hogy az emberi és 

állati egészség, valamint a környezet 

védelmére vonatkozó célkitűzések nem 

valósulnak meg teljes mértékben, és hogy 

a rendelet valamennyi célkitűzésének 

megvalósítása érdekében javításokat lehet 

eszközölni; 

F. mivel a rendelet végrehajtásának 

értékelése azt mutatta, hogy a rendelet 1. 

cikkének (3) bekezdésében említett 
valamennyi célkitűzés megvalósítása 

érdekében javításokat lehet eszközölni; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/13 

Módosítás  13 

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 

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 megállapítást nyert, hogy a 

jóváhagyási és engedélyezési eljárásban 

részt vevő illetékes nemzeti hatóságok 

esetenként nem rendelkeznek megfelelő 

létszámú személyzettel, illetve 

alulfinanszírozottak; mivel fennáll a 

kockázata annak, hogy ez kihat az 

értékelések elvégzéséhez szükséges időre; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/14 

Módosítás  14 

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 

J preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J. mivel úgy találták, hogy a 

döntéshozatali folyamat kevéssé átlátható 

az eljárás során, kezdve a teljes 

tanulmányokhoz és a nyers adatokhoz 

való nyilvános hozzáférés hiányától a 

kockázatkezelési szakaszig; 

J. mivel úgy találták, hogy a 

döntéshozatali folyamat kevéssé átlátható; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/15 

Módosítás  15 

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 

Q preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Q. mivel a lakosság vagy a sérülékeny 

csoportok által használt területeken 

helytelen a növényvédő szerek 

alkalmazása; 

törölve 

Or. en 

 

 


