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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/36 

Módosítás  36 

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 

BG preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BG. mivel sajnálatos módon nem 

sikerült megoldani ezeket a kérdéseket a 

különbizottságban; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/37 

Módosítás  37 

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 

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; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/38 

Módosítás  38 

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 

BK preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BK. mivel a glifozát jóváhagyásának 

megújítására vonatkozó határozat nem 

tartalmazott jogilag kötelező uniós szintű 

kockázatcsökkentő intézkedéseket; mivel a 

Bizottság a jóváhagyási feltételekben úgy 

határozott, hogy egyedi ajánlást fogad el, 

amely szerint a tagállamoknak a glifozátot 

tartalmazó növényvédő szerek 

engedélyezésekor különös figyelmet kell 

fordítaniuk a szárazföldi gerinceseket 

érintő kockázatokra; mivel a nem célzott 

szárazföldi gerincesek – köztük emlősök és 

a madarak – esetében hosszú távú, magas 

kockázatot állapítottak meg a glifozát 

szinte valamennyi felhasználása 

tekintetében; 

BK. mivel a glifozát jóváhagyásának 

megújítására vonatkozó határozat nem 

tartalmazott jogilag kötelező uniós szintű 

kockázatcsökkentő intézkedéseket, míg a 

Bizottság a jóváhagyási feltételekben egy 

olyan egyedi rendelkezés elfogadása 

mellett döntött, amely szerint a 

tagállamoknak a glifozátot tartalmazó 

növényvédő szerek engedélyezésekor 

különös figyelmet kell fordítaniuk a 

szárazföldi gerinceseket érintő 

kockázatokra; mivel a nem célzott 

szárazföldi gerincesek – köztük emlősök és 

madarak – esetében hosszú távú, magas 

kockázatot állapítottak meg a glifozát 

szinte valamennyi felhasználása 

tekintetében, amelyeket azonban az EFSA 

következtetéseiben nem azonosítottak 

kritikus tényezőként, mivel a 4. cikk (5) 

bekezdése szerinti értékelés legalább egy 

reprezentatív felhasználás tekintetében azt 

állapította meg, hogy a kockázat 

várhatóan alacsony; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/39 

Módosítás  39 

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 

BL preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BL. mivel az ECHA arra a 

következtetésre jutott, hogy a glifozát 

súlyos szemkárosodást okoz és mérgező a 

vízi élővilágra nézve, hosszan tartó 

károsodást okozva; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/40 

Módosítás  40 

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 

BM preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BM. mivel nem világos, hogy a 

Bizottság és a tagállamok milyen feltételek 

esetén tekintenek egy adott kockázatot a 

környezet szempontjából elfogadhatatlan 

mértékűnek; 

BM. mivel az Európai Bíróság a T-

257/07. sz. ügyben hozott ítéletében 

kimondja, hogy „a társadalom számára 

elfogadhatatlannak ítélt kockázati szint 

meghatározása során az intézményeket 

köti a közegészség, a biztonság és a 

környezetvédelem magas szintjének 

biztosítására irányuló kötelezettségük. E 

magas védelmi szintnek – ahhoz, hogy e 

rendelkezéssel összeegyeztethető legyen – 

technikailag nem kell feltétlenül a lehető 

legmagasabb szintűnek lennie. Egyébiránt 

ezen intézmények nem fogadhatnak el egy 

tisztán feltételezett kockázati 

megközelítést, és nem orientálhatják a 

döntéseiket a „nulla kockázat” 

szintjéhez.”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/41 

Módosítás  41 

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 

BN preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BN. mivel aggodalomra ad okot, hogy a 

Bizottság, a tagállamok támogatásával, az 

EFSA szerint a környezetre és a biológiai 

sokféleségre komoly kockázatot jelentő 

hatóanyagokat hagy jóvá, tekintettel arra, 

hogy a rendelet 4. cikke (3) bekezdésének 

e) pontja értelmében a növényvédő szerek 

nem terhelhetik elfogadhatatlan 

mértékben a környezetet; 

törölve 

Or. en 



 

AM\1173496HU.docx  PE631.640v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/42 

Módosítás  42 

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 

BO preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BO. mivel az európai ombudsman a 

2016. február 18-i 12/2013/MDC ügyben 

hozott határozatában kimondta, hogy a 

megerősítő információk benyújtása nem 

érinthet az egészségügyi kockázat 

értékelésével kapcsolatos kérelem 

benyújtásakor meglévő olyan 

adatszolgáltatási követelményeket, 

amelyek esetében megfelelő útmutatók 

álltak rendelkezésre; 

BO. mivel az európai ombudsman a 

2016. február 18-i 12/2013/MDC ügyben 

hozott határozatában tudomásul vette a 

Bizottság azon nyilatkozatát, amely szerint 

a megerősítő információk benyújtása nem 

érinthet az egészségügyi kockázat 

értékelésével kapcsolatos kérelem 

benyújtásakor meglévő olyan 

adatszolgáltatási követelményeket, 

amelyek esetében megfelelő útmutatók 

álltak rendelkezésre; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/43 

Módosítás  43 

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 

BP preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BP. mivel a megerősítő adatok 

általában nem esnek ugyanolyan alapos 

tudományos vizsgálat, illetve értékelés alá, 

mint az eredeti kérelemben benyújtott 

adatok, tekintve, hogy az EFSA nem veti 

rendszeresen szakértői vizsgálat alá 

azokat; mivel az európai ombudsman 

2016-os határozatában felszólította a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy az 

EFSA-nak mostantól kezdve valamennyi 

megerősítő adatot rendszeres szakértői 

vizsgálatot alá kell-e vetnie, és hogy kell-e 

az útmutatókat ennek megfelelően 

módosítani; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/44 

Módosítás  44 

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 

BQ preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BQ. mivel a Bizottság által az 

ombudsman vizsgálatának keretében 

megvizsgált tíz hatóanyag tekintetében 

2018. február benyújtott nyomonkövetési 

jelentés alapján a megerősítő adatokra 

vonatkozó eljárás nyomán két 

hatóanyagot – a haloxifop-P-t és a 

malationt – találtak, melyeket egyébként 

korlátoztak volna, de amelyek hosszabb 

ideig voltak forgalomban; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/45 

Módosítás  45 

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 

BS preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

BS. mivel az EFSA által a 

hatóanyagokkal kapcsolatos 

állásfoglalásaiban meghatározott 

kockázatok ellenére a Bizottság gyakran a 

tagállamokra hagyja a kockázatcsökkentési 

intézkedéseket, jóllehet a rendelet 

lehetőséget biztosít a számára ilyen 

intézkedések uniós szinten történő 

meghatározására; mivel az európai 

ombudsman a 12/2013/MDC ügyben 

hozott határozatában kifogásolta ezt a 

megközelítést; 

BS. mivel az EFSA a hatóanyagokkal 

kapcsolatos következtetéseiben 

meghatározta a kockázatokat, azonban a 

Bizottság a kockázatcsökkentési 

intézkedéseket gyakran a tagállamokra 

bízza, amelyek szakértelemmel 

rendelkeznek az országspecifikus igények 

terén, jóllehet a rendelet lehetőséget 

biztosít a számára ilyen intézkedések uniós 

szinten történő meghatározására; mivel az 

európai ombudsman a 12/2013/MDC 

ügyben hozott határozatában kifogásolta 

ezt a megközelítést; mivel az ombudsman 

úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a 

kockázatcsökkentési intézkedések pontos 

meghatározását a nemzeti hatóságokra 

kell bízni, elismerve, hogy ezen a szinten 

biztosítható a legjobban, hogy az ilyen 

intézkedések igazodjanak a földdel, a 

talajjal és az éghajlattal kapcsolatos 

konkrét feltételekhez és a helyi 

mezőgazdasági gyakorlatokhoz; 

Or. en 

 

 


