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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/76 

Módosítás  76 

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 

41 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. szorgalmazza, hogy az átláthatóság 

garantálása érdekében biztosítsanak 

nyilvános hozzáférést a fenti 

tanulmányokhoz – az 

engedélykérelmekhez kapcsolódó összes 

kiegészítő adatot és információt is 

beleértve – géppel olvasható formátumban, 

lehetővé téve ezáltal időben történő 

független vizsgálatukat, egyúttal védelmet 

biztosítva a személyes adatok számára és 

gondoskodva arról, hogy a tanulmányok 

kikérői csak nem kereskedelmi célokra 

használhassák fel azokat a szellemi 

tulajdonhoz fűződő vonatkozó jogok 

védelme érdekében; 

41. szorgalmazza, hogy a jóváhagyási 

folyamat egy megfelelő pontján az 

átláthatóság garantálása érdekében 

biztosítsanak nyilvános hozzáférést a fenti 

tanulmányok teljes egészéhez – az 

engedélykérelmekhez kapcsolódó összes 

kiegészítő adatot és információt is 

beleértve – géppel olvasható formátumban, 

teljes mértékben tiszteletben tartva a 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/77 

Módosítás  77 

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 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. felhívja a Bizottságot annak 

értékelésére, vajon helyénvaló lenne-e, ha 

a kérelmezőt a továbbiakban nem 

köteleznék a hatóanyagról és a 

kapcsolódó készítményekről szóló, 

nyilvánosan hozzáférhető lektorált 

szakirodalom biztosítására, és ehelyett a 

jelentéstevő tagállamot jelölnék ki arra, 

hogy az EFSA segítségével végezze el ezt a 

feladatot; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/78 

Módosítás  78 

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 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. hangsúlyozza, hogy a nyilvánosan 

hozzáférhető lektorált szakirodalmat – 

amennyiben rendelkezésre áll – 

ugyanolyan súllyal kell figyelembe venni 
az értékelésben, mint a helyes 

laboratóriumi gyakorlatokon alapuló 

vizsgálatokat; úgy véli, hogy mindkettő 

érvényes módon járul hozzá az 

értékeléshez, és mindkettőt a tanulmányok 

relatív minőségének és a vizsgált 

kérelemmel kapcsolatos relevanciájuk 

szerinti súllyal kell figyelembe venni; 

43. hangsúlyozza, hogy a nyilvánosan 

hozzáférhető lektorált szakirodalom és a 

helyes laboratóriumi gyakorlatokon 

alapuló vizsgálatok egyaránt érvényes 

módon járulnak hozzá az értékeléshez, és 

azokat a vizsgálatok relatív minősége és a 

vizsgált kérelemmel kapcsolatos 

relevanciája szerinti súllyal kell 

figyelembe venni; úgy véli, hogy annak, 

hogy ki végzi el és finanszírozza a 

vizsgálatokat, nincs jelentősége 

mindaddig, amíg a vizsgálatok 

elrendezése, elvégzése és az azokról való 

beszámolás megfelel a tudományos 

normáknak, értékelésük pedig a 

tudományos értékükön alapul; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/79 

Módosítás  79 

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 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. felhívja a Bizottságot annak 

értékelésére, hogy helyénvaló volna-e, 

hogy a továbbiakban ne írják elő a 

kérelmező számára a kérelem részeként 

benyújtandó adatok értékelését, és ehelyett 

a jelentéstevő tagállamot jelölnék ki erre a 

feladatra; 

törölve 

Or. en 



 

AM\1173501HU.docx  PE631.640v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/80 

Módosítás  80 

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 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. szorgalmazza a szakirodalom 

áttekintésére vonatkozó aktuális szabályok 

független újraértékelését az összes 

vonatkozó tanulmány figyelembevételének 

biztosítása érdekében; 

törölve 

Or. en 



 

AM\1173501HU.docx  PE631.640v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/81 

Módosítás  81 

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 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. felhívja a Bizottságot, hogy 

állapítson meg a talajra és a felszíni 

vizekre vonatkozó szermaradék-

határértékeket, többek között a 

forgalomba hozatalt követő környezeti 

nyomon követésen keresztül gyűjtött 

adatok felhasználásával; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/82 

Módosítás  82 

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 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. felhívja az EFSA-t, hogy 

rendszeresen aktualizálja útmutatóit az 

összes érintett terület legfrissebb 

fejleményeivel összhangban, a felszíni 

vizekben, a talajban, a szélben és a porban 

található hatóanyagok, készítmények és 

keverékek szermaradék-határértékekei 

rövid- és hosszú távú hatásainak 

értékelése céljából; 

58. felhívja az EFSA-t, hogy 

rendszeresen aktualizálja útmutatóit az 

összes érintett terület legfrissebb 

fejleményeivel összhangban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/83 

Módosítás  83 

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 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy a Növények, Állatok, 

Élelmiszerek és Takarmányok Állandó 

Bizottsága késedelem nélkül fogadjon el 

minden függőben lévő útmutatót, beleértve 

az EFSA három neonikotinoidról készült 

legutóbbi értékelésében használt, a 

méhekre vonatkozó frissített útmutatót; 

60. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy a Növények, Állatok, 

Élelmiszerek és Takarmányok Állandó 

Bizottsága késedelem nélkül fogadjon el 

minden függőben lévő útmutatót; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/84 

Módosítás  84 

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 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. felhívja az EFSA-t, hogy a jelenleg 

készülő útmutató elfogadásától 

függetlenül aktualizálja tovább a méhekre 

vonatkozó útmutatót, hogy az figyelembe 

vegye az egyéb beporzást végző fajokat, 

valamint a keverékhatásokat és a műszaki 

megvalósíthatóságot; 

61. felhívja az EFSA-t, hogy 

aktualizálja tovább a méhekre vonatkozó 

útmutatót, hogy az figyelembe vegye az 

egyéb beporzást végző fajokat, valamint a 

keverékhatásokat és a műszaki 

megvalósíthatóságot; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0475/85 

Módosítás  85 

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 

63 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

63. felhívja az EFSA-t, a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy a keverékek 

további vizsgálatai révén tovább nem 

csökkenthető magas szintű fennmaradó 

bizonytalanság esetén a keveredő anyagok 

potenciális toxicitásának figyelembe vétele 

érdekében alkalmazzanak extra biztonsági 

tényezőt az expozíciós dózisok 

„biztonságos” szintjének kiszámítása 

során; 

törölve 

Or. en 

 

 


