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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/66 

Módosítás  66 

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 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(20) üdvözli az EFSA folyamatban lévő, 

a fejlődési neurotoxicitási hatások 

modellezését célzó projektjét, azonban úgy 

véli, hogy ez mindaddig nem elegendő, 

amíg nincs olyan jogi követelmény, amely 

előírja, hogy az engedélyezési eljárás 

részeként fejlődési neurotoxicitási hatásuk 

szempontjából értékelni kell a 

hatóanyagokat és a peszticidek egyéb 

összetevőit; felhívja ezért a Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg a lehetőségeket a 

növényvédő szerekben található 

hatóanyagok és más összetevők fejlődési 

neurotoxicitási hatása értékelésének 
biztosítására, teljes mértékben figyelembe 

véve a fejlődési neurotoxicitás értékelésére 

vonatkozó megbízható, állatmentes, 

emberre irányuló, mechanisztikus 

módszereket;  

(20) üdvözli az EFSA folyamatban lévő, 

a fejlődési neurotoxicitási hatások 

modellezését célzó projektjét; tudomásul 

veszi, hogy a 283/2013/EU bizottsági 

rendelet értelmében már létezik a fejlődési 

vizsgálatok és a neurotoxicitási vizsgálatok 

elvégzését előíró rendelkezés; 

hangsúlyozza, hogy e tanulmányok 

megállapításai alapján el lehetne indítani 
a fejlődési neurotoxicitás további 

vizsgálatát, amelyet az OECD TG426-os 

vizsgálati iránymutatása szerint; 

felszólítja a Bizottságot, hogy azon 

lehetőségek vizsgálatának biztosítására, 

amelyek a hatóanyagokat és a növényvédő 

szerek egyéb összetevőit fejlődési 

neurotoxicitási hatásuk szempontjából 

értékelik; 

Or. en 



 

AM\1173500HU.docx  PE631.640v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/67 

Módosítás  67 

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 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(25) felhívja az EFSA-t és a Bizottságot, 

hogy javítsák a kockázatokkal kapcsolatos 

kommunikációjukat a nyilvánosság 

megfelelő, érthető és könnyen 

hozzáférhető tájékoztatása érdekében; 

fontosnak tartja a nyilvánosság 

ismereteinek javítását a veszélyekkel és 

kockázatokkal, valamint az 

elfogadhatatlan veszélyekkel és 

kockázatokkal kapcsolatban, a 

szermaradék-határértékek Európa-szerte 

való betartásával kapcsolatos 

figyelemfelhívást, valamint a felhasználók 

tájékoztatását a lehetséges 

kockázatcsökkentő intézkedésekről; 

(25) felhívja az EFSA-t és a Bizottságot, 

hogy a nyilvánosság megfelelő és könnyen 

érthető tájékoztatása érdekében javítsák 

kommunikációjukat a növényvédő szerek 

szükségességéről a biztonságos és 

megfizethető élelmiszerek előállítása 

során, valamint az emberi egészségre és a 

környezetre gyakorolt bármilyen 

bizonyított hatásról; hangsúlyozza, hogy a 

kommunikációnak tartalmaznia kell a 

veszély és a kockázat, az elfogadható 

kockázatok és a kialakult biztonságos 

használat közötti különbség magyarázatát, 

valamint a növényvédő szerek 

használatával kapcsolatos veszélyeket és 

kockázatokat összefüggésbe kell hoznia 

más háztartási vegyi anyagokkal és 

anyagokkal;  javasolja, hogy ez az 

információ könnyen hozzáférhető legyen, 

és hogy a felhasználókat tájékoztassák a 

lehetséges kockázatcsökkentő 

intézkedésekről; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/68 

Módosítás  68 

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 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(26) szorgalmazza a 3 R elvének 

maradéktalan végrehajtását; 

(26) szorgalmazza a 3 R elvének 

maradéktalan végrehajtását az állatokon 

végzett kísérletek számának és hatásainak 

csökkentése érdekében, összhangban az 

Unió tudományos vizsgálatokra vonatkozó 

politikáival; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/69 

Módosítás  69 

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 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(33) felhívja a Bizottságot a rendelet 

módosítására irányuló javaslat 

előterjesztésére annak érdekében, hogy 

felhatalmazást adjon munkaprogram 

elfogadására a jóváhagyás iránti 

kérelmekkel foglalkozó jelentéstevő 

tagállamnak a következő kritériumok 

független, objektív és átlátható értékelése 

alapján történő kijelölése tekintetében: 

szakértelem, erőforrások, 

összeférhetetlenség hiánya, a termékre 

vonatkozó relevancia, műszaki kapacitás 

és képesség a tudományosan megalapozott 

és megbízható eredmények adott 

időkereten belüli elérésére, valamint 

átfogó szakértői értékelési folyamat és 

érdekelt felekkel folytatott konzultáció, 

hasonlóan a hatóanyagok újbóli 

jóváhagyására szolgáló rendszerhez; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/70 

Módosítás  70 

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 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(34) felszólítja a Bizottságot, hogy a 

meghosszabbítások iránti kérelmek 

értékelésével ne a korábbi értékelés(ek)ért 

felelős tagállamot bízza meg, feltéve, hogy 

biztosítható a szakértelem és a források 

szükséges szintje; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/71 

Módosítás  71 

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 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(35) kéri a Bizottságot, hogy 

gondoskodjon arról, hogy csak olyan 

tagállamok lehessenek jelentéstevő 

tagállamok, amelyek képesek az értékelés 

magas színvonalának garantálására, és 

rendelkeznek az összeférhetetlenségek 

értékelésére szolgáló eredményes 

eljárásokkal;  

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/72 

Módosítás  72 

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 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(37) felhívja továbbá a tagállamokat, 

hogy felelősségteljesen végezzék a GLP-

tanúsítvánnyal rendelkező 

laboratóriumok ellenőrzését, és felszólítja 

a Bizottságot, hogy hozzon létre egy általa 

vezetett hitelesítési rendszert a tagállamok 

ellenőrzéseihez;  

(37) felhívja továbbá a tagállamokat, 

hogy felelősségteljesen végezzék a helyes 

laboratóriumi gyakorlat szerint tanúsított 

laboratóriumok ellenőrzését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/73 

Módosítás  73 

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 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(38) tudomásul veszi az 

élelmiszerláncban alkalmazott uniós 

kockázatértékelés átláthatóságáról és 

fenntarthatóságáról szóló bizottsági 

javaslatot, és ennélfogva üdvözli az 

aktuális helyzet javítására nyíló 

lehetőséget e tekintetben;  

(38) hangsúlyozza a hatóanyagok 

engedélyezése tekintetében a tudományos 

alapú megközelítés, az átláthatóság és a 

hatékony kockázati kommunikáció 

fontosságát a kockázatkezelési döntések 

elfogadhatóságának és a fogyasztói 

bizalom biztosítása érdekében; megjegyzi, 

hogy az általános élelmiszerjog (a 

178/2002/EK rendelet) reformjára 

irányuló közelmúltbeli bizottsági javaslat 

két kulcsfontosságú célkitűzése az 

átláthatóság és a kockázati kommunikáció 

javítása, és üdvözli a jóváhagyási rendszer 

iránti bizalom erősítésének lehetőségét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/74 

Módosítás  74 

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 

38 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (38a) aggodalmát fejezi ki a 

Parlamentnek az általános élelmiszerjog 

(a 178/2002/EK rendelet) reformjáról 

szóló első olvasatbeli álláspontja miatt, 

amely arra kötelezi a vállalatokat, hogy a 

kockázatértékelési eljárás kezdetén tegyék 

közzé a biztonsági adatokat; úgy véli, hogy 

annak lehetővé tétele, hogy harmadik 

felek megállapíthassák, mely információk 

hiányoznak a kérelemből, alááshatja az 

EFSA képességét, hogy munkáját 

függetlenül végezze; emlékeztet arra, hogy 

az EFSA tudományos szakvéleménye 

tervezetének közzétételét követően már 

most is lehetőséget ad az érdekelt feleknek 

arra, hogy a konzultáció keretében 

véleményt nyilvánítsanak a megrendelt 

tanulmányokról. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/75 

Módosítás  75 

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 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(39) fontosnak tartja annak előírását, 

hogy a kérelmezők nyilvánosan elérhető 

nyilvántartásban rögzítsék az összes 

jövőben elvégzésre kerülő szabályozási 

vizsgálatot, és hogy egy olyan 

észrevételezési időszak álljon 

rendelkezésre, amelynek során az érdekelt 

felek átadhatják a meglévő adatokat, 

biztosítva minden releváns információ 

figyelembevételét; hangsúlyozza, hogy a 

nyilvánosan elérhető nyilvántartással 

kapcsolatos rendelkezések azt is előírják, 

hogy a tanúsított laboratóriumok 

rögzítsék a vizsgálatok kezdő és záró 

dátumát, a kontrolladatok közzétételét a 

korábbi ellenőrzések nyilvántartásában, 

valamint az elvégzésre kerülő vizsgálatok 

módszertanát, tiszteletben tartva 

ugyanakkor a személyes adatok védelmét; 

úgy véli, hogy kizárólag a nyilvántartásba 

vett szabályozási vizsgálatok nyújthatóak 

be a kérelemmel;  

törölve 

Or. en 

 

 


