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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/103 

Módosítás  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

az ENF 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, a cél elérése érdekében mind 

magát a rendeletet, mind annak 

végrehajtását javítani kell; arra a 

következtetésre jut, hogy az EU által a 

fogyasztók és a gazdálkodók tekintetében 

igényelt védelem szintje messze nem 

kielégítő, és hogy a peszticidek 

engedélyezési eljárása alapos reformra 

szorul, hogy az elsősorban tagállami 

szintre alapuljon; javasolja, hogy a 

jövőbeli engedélyezési eljárást legalább a 

következőképpen módosítsák:  

a) az európai tudományos értékelésnek 

nem csak a hatóanyagra, de a növényvédő 

szerekre (hatóanyagok, adjuvánsok és 

segédanyagok) is ki kell térnie, nem a 

kérelmező által biztosított, hanem az 

értékelő bizottság által megrendelt 

tanulmányok alapján (ennek 

finanszírozási módszere 

meghatározandó); 

b) az értékelést a tagállamok által kijelölt 

szakértők végzik, akiknek lehetséges 

összeférhetetlenségét az IARC által 

alkalmazott modellel összhangban kell 

kezelni; 

c) az EFSA feladata lenne a nemzeti 

szakértők munkájának koordinálása és a 
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technikai titkárság irányítása; 

d) a tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy területükön elutasíthassák egy 

uniós szinten engedélyezett termék 

használatát, valamint az olyan 

élelmiszerek forgalmazását – elsősorban 

behozatalát –, amelyeket olyan 

növényvédő szerekkel kezeltek, amelyek 

használatát betiltották;  

e) szigorú peszticidvigilancia rendszer 

kialakítására van szükség, melynek 

keretében egy termék forgalomba 

hozatalát követően szükség esetén 

riasztást adható ki, továbbá 

megfigyelőhálózatra is, amely magában 

foglalná az érdekeltek széles körét, köztük 

a mezőgazdasági termelőket is; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Módosítás  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. kéri, hogy a következő közös 

agrárpolitika (KAP) vegye figyelembe a 

növényvédő szerektől kevésbé függő 

mezőgazdasági rendszerbe való szükséges 

átmenetet, és hajtsa végre a 

mezőgazdasági termelőket támogató 

szükséges intézkedéseket, különös 

tekintettel az átmenet pénzügyi 

következményeire, valamint támogassa az 

innovatív gyakorlatokat és termékeket; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Módosítás  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1b. úgy véli, hogy Európában a 

legszigorúbb engedélyezési eljárások nem 

lesznek hatékonyak, sőt 

kontraproduktívak lesznek, ha az európai 

termelők hazai piacaikon nem részesülnek 

a tisztességtelen versennyel, és különösen 

az Európában betiltott peszticidekkel 

kezelt termékek behozatalával szembeni 

védelemben; felszólít ezért a tárgyalások 

lezárására és a szabadkereskedelmi 

megállapodások visszavonására, 

legalábbis a mezőgazdasági szempontok 

tekintetében; végül kéri, hogy 

negyedévente tegyék közzé a behozatali 

vámellenőrzések eredményeit; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Módosítás  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1c. megjegyzi, hogy az EFSA 

vezetősége nem tett eleget feladatának, és 

kéri, hogy az ügynökség igazgatója és a 

peszticidekkel foglalkozó osztály vezetője 

haladéktalanul mondjon le; 

Or. en 

 

 


