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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/56 

Módosítás  56 

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 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. úgy véli, hogy bár az EU 

rendelkezik a világ egyik legszigorúbb 

rendszerével, a cél elérése érdekében mind 

magát a rendeletet, mind annak 

végrehajtását javítani kell; 

1. úgy véli, hogy bár az EU 

rendelkezik a világ egyik legszigorúbb 

rendszerével, és bár a rendelet folyamatos 

javítása – különösen az általános 

élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet) 

folyamatban lévő jogalkotási 

felülvizsgálata – örvendetes, még a 

legszigorúbb rendszereken is mindig lehet 

javítani, többek között a végrehajtás 

szintjén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/57 

Módosítás  57 

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 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy biztosítsák a 

kockázatalapú szabályozási kritériumok 

alkalmazását a mutagén, rákkeltő vagy 

reprodukciót károsító, illetve az endokrin 

károsító tulajdonságokkal rendelkező 

hatóanyagok esetében; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/58 

Módosítás  58 

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 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy amennyiben a 

rendelkezésre álló információk értékelését 

követően felmerül az egészségkárosító 

hatások lehetősége, de a helyzet 

tudományos megítélése még bizonytalan, 

kockázatkezelői szerepükben eljárva az 

emberi egészség magas szintű védelméhez 

szükséges átmeneti kockázatkezelési 

intézkedések elfogadása révén 

megfelelően alkalmazzák az 

elővigyázatosság elvét; 

6. megjegyzi, hogy aggályok merültek 

fel az elővigyázatosság elvének teljesülését 

illetően, de ami a 781/2013/EU bizottsági 

végrehajtási rendelet kapcsán a fipronil, a 

485/2013/EU bizottsági végrehajtási 

rendelet kapcsán pedig a neonikotinoidok 

esetében (Bizottság, április) történt, 

valamint az, hogy az 1107/2009/EK 

rendelet hatálybalépése óta 22 anyagot 

nem engedélyeztek, azt mutatja, hogy az 

elővigyázatosság elvét tiszteletben tartják; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Módosítás  59 

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 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. üdvözli a tudományos tanácsadási 

mechanizmus azon ajánlását, hogy a 

Bizottság segítse elő a szélesebb körű 

párbeszédet a társadalom egészében a 

fenntartható élelmiszertermeléssel, ezen 

belül a növényvédő szerek szerepével 

kapcsolatos uniós szintű, közös jövőkép 

kialakítása érdekében; úgy véli, hogy 

ezeknek a megfontolásoknak egyéb 

tényezők mellett figyelembe kell venniük 

az élelmiszerek minőségét, 

biztonságosságát, elérhetőségét és 

megfizethetőségét a fogyasztók számára, a 

mezőgazdasági termelésből származó 

jövedelmet és a termelés hosszú távú 

fenntarthatóságát, az éghajlatváltozást, az 

emberi és az állati egészséget, valamint a 

környezetet érintő, a növényvédő szerek 

használatára irányuló különböző 

forgatókönyvekkel – ideértve az integrált 

növényvédelmet és a felhasználás 

mellőzésének forgatókönyvét is – 

összefüggő rövid- és hosszú távú 

kockázatokat és előnyöket; 

8. üdvözli a tudományos tanácsadási 

mechanizmus azon ajánlását, hogy a 

Bizottság segítse elő a szélesebb körű 

párbeszédet a társadalom egészében a 

fenntartható élelmiszertermeléssel, ezen 

belül a növényvédő szerek szerepével 

kapcsolatos uniós szintű, közös jövőkép 

kialakítása érdekében; úgy véli, hogy 

ezeknek a megfontolásoknak egyéb 

tényezők mellett figyelembe kell venniük 

az élelmiszerek minőségét, 

biztonságosságát, elérhetőségét és 

megfizethetőségét a fogyasztók számára, a 

mezőgazdasági termelés megfelelő 

jövedelmezőségét és hosszú távú 

fenntarthatóságát – tekintettel többek 

között az Unió azon felelősségére, hogy a 

2. fenntartható fejlesztési céllal 

összhangban hozzájárul az 

élelmezésbiztonság megteremtéséhez a 

világ egyre növekvő népessége számára –, 

az éghajlatváltozást, továbbá az emberi és 

az állati egészséget, valamint a környezetet 

érintő, a növényvédő szerek használatára 

irányuló különböző forgatókönyvekkel – 

ideértve az integrált növényvédelmet is – 

összefüggő rövid és hosszú távú 

kockázatokat és előnyöket; megjegyzi, 

hogy a növényvédő szerek használatának 

mellőzése szintén kockázatot jelent; 

hangsúlyozza, hogy a növényvédő szerek 
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révén a közlekedési folyosók és a városi 

területek mentesek maradhatnak a 

kártevőknek menedéket nyújtó 

gyomnövényektől, és ellenőrzés alatt 

tartható az olyan invazív fajok jelenléte, 

mint például az ártéri japánkeserűfű, 

amelyek veszélyt jelentenek az épületek 

alapzatára, az árvízvédelemre és a 

biológiai sokféleségre nézve; úgy véli, 

hogy mérlegelni kell az alternatív nem 

vegyi technikák környezettel kapcsolatos 

kockázatait és előnyeit is; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/60 

Módosítás  60 

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 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 8a. felszólítja a Bizottságot, hogy 

tudományos tanácsadó mechanizmusát 

vonja be a jelenlegi keretszabályozás 

végrehajtásának javítását célzó javaslatok 

előkészítésébe, beleértve a rendelet 

folyamatban lévő REFIT-értékelésének 

kimenetelét is; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Módosítás  61 

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 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. úgy véli, hogy az uniós rendszeren 

belül nagyobb figyelmet kell fordítani a 

növényvédő szerek széles körben elterjedt, 

valamint – amennyiben az helytelen – 

megelőző jellegű használatára, továbbá 

ennek emberi egészségre, állati egészségre 

és a környezetre gyakorolt hatására, 

valamint a rezisztencia 

célorganizmusokban való kialakulására; 

9. úgy véli, hogy az uniós rendszeren 

belül nagyobb figyelmet kell fordítani a 

növényvédő szerek nem megfelelő és 

helytelen felhasználásának kockázatára, a 

megelőző alkalmazási módszereket is 

beleértve, továbbá ennek a környezetre és a 

rezisztencia kialakulására gyakorolt 

hatására; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Módosítás  62 

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 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9a. elismeri, hogy a növényvédő szerek 

megelőzési célú alkalmazása sok esetben 

csökkentheti a további vegyi vagy nem 

vegyi jellegű beavatkozás szükségességét, 

és környezeti szempontból összességében 

véve pozitív lehet; úgy tekinti, hogy 

bizonyos esetekben nincsenek a 

növényvédő szerek helyetti egyéb 

megoldások a megjelenő gyomok vagy a 

kialakult kártevő- illetve 

betegségpopulációk kezelésére, így a 

megelőzési célú alkalmazás az egyetlen 

lehetőség a terméshozam és -minőség 

csökkenésének megakadályozására; 

továbbá elismeri, hogy bizonyos 

növényvédő szereket – 

hatásmechanizmusuk miatt – a gyomok 

megjelenése előtt alkalmazni kell ahhoz, 

hogy azok hatékonyak lehessenek; ezért 

úgy véli, hogy a megfelelő, megelőzési 

célú alkalmazásnak továbbra is részét kell 

képeznie a mezőgazdasági termelők 

eszköztárában rendelkezésre álló 

különféle kezelési és védekezési 

módszereknek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/63 

Módosítás  63 

Anthea McIntyre 

az Alkotmányügyi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy a 2009/128/EK 

irányelv 12. cikke a) pontja 

meghatározásának megfelelően a jövőben 

ne engedélyezzék a növényvédő szerek 

használatát a nagyközönség és a 

veszélyeztetett csoportok által használt 

területeken; 

törölve 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Módosítás  64 

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 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. szorgalmazza egy, a forgalomba 

hozatalt követő, hatékony 

elővigyázatossági rendszer létrehozását a 

növényvédő szerek használata által az 

emberi és az állati egészségre, valamint a 

környezet egészére gyakorolt valós 

körülmények közötti hatások – a hosszú 

távú hatásokat is beleértve – 

szisztematikus nyomon követése 

érdekében; hangsúlyozza, hogy a 

növényvédő szerekkel kapcsolatos 

forgalomba hozatalt követő 

elővigyázatossági rendszernek biztosítania 

kell a tényleges adatgyűjtést és 

kommunikációt valamennyi érdekelt fél 

között, továbbá átláthatónak és 

nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie; 

felhívja az EFSA-t és az ECHA-t, hogy 

dolgozzanak ki a forgalomba hozatalt 

követő elővigyázatossági rendszerre 

vonatkozó harmonizált iránymutatásokat 

ezen a területen; 

15. szorgalmazza egy, a forgalomba 

hozatalt követő, hatékony 

elővigyázatossági rendszer létrehozását a 

növényvédő szerek használata által a 

mezőgazdaság termelékenységére, az 

emberi és az állati egészségre, valamint a 

környezet egészére gyakorolt hatások 

nyomon követése érdekében; úgy véli, 

hogy a Bizottság „Egészségügy és 

élelmiszer-biztonság – ellenőrzés és 

elemzés” igazgatósága szerepet játszhatna 

ebben a tekintetben; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Módosítás  65 

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 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. felhívja a Bizottságot, hogy 

folytasson járványtani vizsgálatot a 

növényvédő szerek valós körülmények 

között az emberi egészségre gyakorolt 

hatásairól; 

törölve 

Or. en 

 

 


