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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/26 

Módosítás  26 

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 

AN a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  ANa. mivel a bizonyítási terhet továbbra 

is a kérelmezőnek kellene viselnie annak 

biztosítása érdekében, hogy a közpénzeket 

ne olyan tanulmányokra fordítsák, 

amelyek adott esetben magánérdekeket 

szolgálhatnak; mivel ugyanakkor a 

szellemitulajdon-jogok maradéktalan 

tiszteletben tartása mellett az 

engedélyezési eljárás minden szakaszában 

biztosítani kell az átláthatóságot, és 

egyúttal arról is gondoskodni kell, hogy a 

helyes laboratóriumi gyakorlattal 

kapcsolatos elveket Unió-szerte 

következetesen betartsák; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/27 

Módosítás  27 

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 

AO preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AO. mivel számos érintett fél 

aggodalmát fejezte ki a jogszabály által 

előírt értékelési megközelítéssel, és 

különösen azzal összefüggésben, hogy 

kinek kell a hatóanyagok értékeléséhez 

szükséges tudományos vizsgálatokat 

végrehajtani és a bizonyítékokat 

előállítani, és kinek kell más szakértők 

által értékelt szakirodalmat biztosítani és a 

tanulmányokat értékelni;  

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/28 

Módosítás  28 

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 

AW preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AW. mivel megállapítást nyert, hogy a 

különböző tagállamok jelentéstevő 

tagállamként eljárva különböző 

gyakorlatokat alkalmaznak a más szakértők 

által értékelt szakirodalomról a kérelmezők 

által készített összefoglalókra történő 

hivatkozáskor; mivel alapvető szabály, 

hogy bármely tudományos munkának 

egyértelműen, idézőjelek alkalmazásával 

jelölnie kell a mások által tett állításokat; 

AW.  mivel megállapítást nyert, hogy a 

különböző tagállamok jelentéstevő 

tagállamként eljárva különböző 

gyakorlatokat alkalmaznak a más szakértők 

által értékelt szakirodalomról a kérelmezők 

által készített összefoglalókra történő 

hivatkozáskor; mivel a gyakorlatok 

mindegyike összhangban van a 

jelentéstevő tagállamok kötelezettségeivel, 

nevezetesen, hogy ellenőrizzék a 

kérelmező által szolgáltatott 

információkat, és adott esetben az 

információk kritikai elemzése alapján 

helyesbítsék és módosítsák azokat; mivel 

az EFSA megerősítette, hogy nincsenek 

olyan előírások, amelyek 

megakadályozzák, hogy a jelentéstevő 

tagállamok közvetlenül szöveget 

illesszenek az értékelő jelentések 

tervezeteibe, amennyiben a jelentéstevő 

tagállamok egyetértenek az 

összefoglalóval vagy értékeléssel; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/29 

Módosítás  29 

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 

AW preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AX. mivel a Parlament tudomásul veszi 

a német Szövetségi Kockázatelemző 

Intézet (BfR) által a glifozátról készített 

kockázatértékelési jelentésben található 

szakirodalmi áttekintésről folytatott vitát; 

mivel számos érdekelt félnél aggályok 

merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a 

glifozátról készített 

kockázatértékelőjelentés-tervezet fontos 

értékelési elemeit anélkül vették át a 

kérelemből, hogy egyértelműen mint 

hivatkozást tüntették volna fel azokat; 

AX. mivel a Parlament tudomásul veszi 

a német Szövetségi Kockázatelemző 

Intézet (BfR) által a glifozátról készített 

kockázatértékelési jelentésben található 

szakirodalmi áttekintéssel kapcsolatban 

felkért egyes testületi tagok által felvetett 

félreértéseket; mivel a Parlament 

kielégítőnek tartja az illetékes nemzeti 

hatóság és az európai szabályozó 

ügynökségek azon hosszadalmas és 

ismétlődő magyarázatait, amelyek szerint 

a BfR az értékelő jelentés tervezetét a 

szokásos eljárás szerint állította össze, 

amely lehetővé teszi a jelentéstevő 

tagállam számára, hogy a szolgáltatott 

információ ellenőrzését követően – 

amennyiben egyetért az összefoglalóval 

vagy az értékeléssel – a kérelem részeit 

közvetlenül belefoglalja az értékelő 

jelentés tervezetébe; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/30 

Módosítás  30 

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 

AY preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AY. mivel a növényvédő szerek uniós 

engedélyezési rendszerének hitelessége 

nagymértékben függ a közvéleménynek az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságba 

vetett bizalmától, amely gondoskodik az 

európai élelmiszer-biztonsági döntések 

alapjául szolgáló tudományos 

véleményekről; mivel az EFSA iránti 

csökkenő közbizalom aggodalomra ad 

okot;  

AY. mivel a növényvédő szerek uniós 

engedélyezési rendszerének hitelessége 

nagymértékben függ a közvéleménynek az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságba 

vetett bizalmától, amely gondoskodik az 

európai élelmiszer-biztonsági döntések 

alapjául szolgáló tudományos 

véleményekről;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/31 

Módosítás  31 

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 

AY a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  AYa. mivel a Számvevőszék elismeréssel 

nyilatkozott arról, hogy az EFSA 

folyamatosan a függetlenség és a 

potenciális összeférhetetlenségek 

kezelésének biztosítására irányuló 

rendszer tökéletesítésére törekszik, 

megállapítva, hogy a még 2017 

júniusában is korszerűsített rendszer a 

legfejlettebb az összes 2012-ben 

ellenőrzött ügynökség rendszerei közül;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/32 

Módosítás  32 

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 

BB preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BB. mivel a Nemzetközi Rákkutató 

Ügynökség (IARC) a glifozátot a saját 

terminológiája alapján mint emberre 

valószínűleg rákkeltő hatású (2A csoport) 

anyagot sorolta be (amely az 

1272/2008/EK rendelet 1B. kategóriájának 

felel meg); mivel a rendelkezésre álló 

információk – többek között az IARC 

értékelése – után az uniós 

kockázatkezelési döntések alapjául 

szolgáló tudományos értékelések 

biztosításáért felelős európai ügynökségek 

(az EFSA és az ECHA) arra a 

következtetésre jutottak, hogy az 

1272/2008/EK rendelet rendelkezései 

alapján nem indokolt a rákkeltő 

anyagként történő besorolás; 

BB. mivel a Nemzetközi Rákkutató 

Ügynökség (IARC) a glifozátot a saját 

terminológiája alapján mint emberre 

valószínűleg rákkeltő hatású (2A csoport) 

anyagot sorolta be (amely az 

1272/2008/EK rendelet 1B. kategóriájának 

felel meg), ami nem képezi szabályozói 

döntéshozatal alapját; mivel az uniós 

kockázatkezelési döntések szempontjából 

irányadó tudományos értékelések 

biztosításáért felelős európai ügynökségek 

(az EFSA és az ECHA) az összes 

rendelkezésre álló információ – az IARC 

értékelését is beleértve – áttekintése után 

az alábbi következtetésre jutott: „a glifozát 

valószínűleg nem jelent karcinogén 

veszélyt az emberekre nézve, és a 

bizonyítékok nem támasztják alá 

karcinogén potenciálja tekintetében az 

1272/2008/EK rendelet szerinti 

besorolását”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/33 

Módosítás  33 

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 

BB a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  BBa. mivel az IARC minden 

értékelésének bevezetője kijelenti, hogy 

„semmilyen szabályozásra vagy 

jogalkotásra vonatkozó ajánlást nem 

tartalmaz, ez az egyes kormányok vagy 

más nemzetközi szervezetek felelősségi 

körébe tartozik”; mivel az IARC 

besorolásai és a harmadik országok 

illetékes hatóságainak értékelései 

hivatalosan nem játszanak szerepet az 

Unió döntéshozatali folyamatában; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/34 

Módosítás  34 

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 

BD preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BD. mivel világszerte számos más 

illetékes hatóság, köztük az Egyesült 

Államok, Kanada, Új-Zéland, Ausztrália és 

Japán hatóságai készítettek azóta új 

értékeléseket a glifozátról, és 

végkövetkeztetésük az volt, hogy az anyag 

nem rákkeltő; mivel az Egyesült Államok 

Környezetvédelmi Hivatala még vizsgálja 

a glifozátot, és ökológiai 

kockázatértékelési tervezetében 

egyértelműen kijelenti, hogy a madarakra, 

az emlősökre, valamint a szárazföldi és a 

vízinövényekre is hatással lehet; 

BD. mivel világszerte számos más 

illetékes hatóság, köztük az Egyesült 

Államok, Kanada, Új-Zéland, Ausztrália és 

Japán hatóságai készítettek azóta új 

értékeléseket a glifozátról, és egyetértenek 

az EFSA által végzett értékeléssel, amely 

megállapította, hogy az anyag nem 

rákkeltő; mivel az Egyesült Államok 

Környezetvédelmi Hivatala még vizsgálja 

a glifozátot, és ökológiai 

kockázatértékelési tervezetében 

egyértelműen kijelenti, hogy a madarakra, 

az emlősökre, valamint a szárazföldi és a 

vízinövényekre is hatással lehet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/35 

Módosítás  35 

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 

BF preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BF. mivel számos érdekelt félnél 

aggályok merültek fel, illetve merülnek fel 
továbbra is az EFSA és az ECHA azon 

megállapításaival kapcsolatos 

szakvéleményük kapcsán, miszerint a 

glifozátot nem sorolták be karcinogénként; 

BF. mivel a világ illetékes hatóságai 

közötti széles körű konszenzus ellenére az 

érdekelt felek egyes csoportjai továbbra is 

aggályokat vetnek fel az EFSA és az 

ECHA azon megállapításaival kapcsolatos 

szakvéleményük kapcsán, miszerint a 

glifozátot nem sorolták be karcinogénként; 

mivel ezeket az aggályokat az EFSA és az 

ECHA jelenlétében is felvetették, amelyek 

ezt követően indokolással ellátott 

magyarázatot adtak következtetéseikre; 

Or. en 

 

 


