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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0475/107 

Módosítás  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel a növényvédő szerek nem 

megfelelő széles körű és profilaktikus 

használata aggodalomra ad okot; 

O. mivel a szintetikus növényvédő 

szerek széles körű profilaktikus használata 

aggodalomra ad okot, és sérti az integrált 

növényvédelem „végső lehetőségének” 

elvét; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Módosítás  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

BQ a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  BQa. mivel az 1107/2009 / EK rendelet 

szerint jelenleg jóváhagyott öt hatóanyag 

– a neonikotinoid-tiaklopridot is beleértve 

– az endokrin rendszert károsító 

tulajdonságokkal rendelkező, 

helyettesítésre jelölt anyagnak minősül, 

mely utóbbira uniós szinten semmilyen 

korlátozás sem vonatkozik; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Módosítás  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

BQ b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  BQb. mivel számos hatóanyag 

tekintetében a jóváhagyási időtartam 

ismételt meghosszabbítása a „kérelmezők 

által nem befolyásolható” késedelmes 

értékelések miatt a jelek szerint bevett 

szokássá vált; mivel ez a klórpirifosz 

esetében nyilvánvaló, amelynek 

jóváhagyási időszakát az elmúlt öt évben a 

bizonyított idegfejlődési toxicitás ellenére 

háromszor hosszabbították meg; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Módosítás  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

CI preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CI. mivel a három neonikotinoid 

(imidakloprid, klotianidin és tiametoxam) 

valamennyi kültéri használatának tilalma 

üdvözlendő; mivel ezeket a tilalmakat nem 

áshatják alá az 53. cikk alóli indokolatlan 

eltérések; 

CI. mivel a három neonikotinoid 

(imidakloprid, klotianidin és tiametoxam) 

valamennyi kültéri használatának tilalma 

üdvözlendő; mivel ezeket a tilalmakat nem 

áshatják alá az 53. cikk alóli indokolatlan 

eltérések; mivel a neonikotinoid-tiakloprid 

nem tartozik az uniós moratórium hatálya 

alá; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Módosítás  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

CK preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

CK. mivel a rendelet 53. cikkének (2) 

bekezdése alapján megadott 

szükséghelyzeti engedélyezések száma és 

meghatározott esetei az EU-ban 

növekszenek; mivel egyes tagállamok más 

tagállamokhoz képest jelentősen 

gyakrabban használják az 53. cikket; mivel 

az EFSA három neonikotinoid 

szükséghelyzeti engedélyezéséről készült 

legutóbbi értékelése megállapította, hogy 

ezek az engedélyezések egyes esetekben 

összhangban voltak a jogszabályban 

meghatározott rendelkezésekkel, míg más 

esetekben nem teljesültek a feltételek; 

CK. mivel a rendelet 53. cikkének (2) 

bekezdése alapján megadott 

szükséghelyzeti engedélyezések száma és 

meghatározott esetei az EU-ban 

növekszenek; mivel egyes tagállamok más 

tagállamokhoz képest jelentősen 

gyakrabban használják az 53. cikket; mivel 

egyes tagállamok az 53. cikk szerinti 

eltéréseket alkalmazzák a nemzeti 

termelés más olyan tagállamokból 

származó termékek által támasztott 

tisztességtelen versennyel szembeni 

védelme érdekében, ahol rutinszerűen 

adják ki ezeket az engedélyeket; mivel az 

EFSA három neonikotinoid 

szükséghelyzeti engedélyezéséről készült 

legutóbbi értékelése megállapította, hogy 

ezek az engedélyezések egyes esetekben 

összhangban voltak a jogszabályban 

meghatározott rendelkezésekkel, míg más 

esetekben nem teljesültek a feltételek; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Módosítás  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

az EFDD 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 el kell kerülni a 

szintetikus növényvédő szerek széles 

körben elterjedt, megelőző jellegű 

használatát e szerek emberi egészségre, 

állati egészségre és a környezetre gyakorolt 

hatása, valamint a rezisztencia 

célorganizmusokban való kialakulásuk 

miatt; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Módosítás  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. felhívja a Bizottságot, hogy 

korlátozza szigorúan a rendelet 6. cikkének 

f) pontjában meghatározott célra a 

megerősítő információkkal kapcsolatos 

eljárás alkalmazását, mégpedig arra az 

esetre, ha az értékelési eljárás során, illetve 

új tudományos és műszaki ismeretek 

eredményeként új követelmények kerülnek 

megállapítására; úgy véli, hogy a 

közegészség és a környezet védelme a 

legfontosabb prioritás, ugyanakkor 

megbízható engedélyezési határidőket kell 

biztosítani a pályázóknak; hangsúlyozza, 

hogy a hiánytalan dokumentáció a 

hatóanyagok jóváhagyása szempontjából 

alapvető fontosságú; sajnálja, hogy a 

megerősítő információkkal kapcsolatos 

eljárás szerinti eltérés eredményeként 

legalább két olyan hatóanyag maradt 

hosszabb ideig forgalomban, amely 

máskülönben korlátozásra került volna; 

80. felhívja a Bizottságot, hogy 

korlátozza szigorúan a rendelet 6. cikkének 

f) pontjában meghatározott célra a 

megerősítő információkkal kapcsolatos 

eljárás alkalmazását, mégpedig arra az 

esetre, ha az értékelési eljárás során, illetve 

új tudományos és műszaki ismeretek 

eredményeként új követelmények kerülnek 

megállapítására; úgy véli, hogy a 

közegészség és a környezet védelme a 

legfontosabb prioritás, ugyanakkor 

megbízható engedélyezési határidőket kell 

biztosítani a pályázóknak; hangsúlyozza, 

hogy a hiánytalan dokumentáció a 

hatóanyagok jóváhagyása szempontjából 

alapvető fontosságú, valamint ahogy az 

2011-ben a klórpikrin esetében történt, 

nem kell jóváhagyni azokat az anyagokat, 

amelyekre vonatkozóan nem áll 

rendelkezésre elegendő adat a 

kockázatokra vonatkozó következtetések 

levonásához; sajnálja, hogy a megerősítő 

információkkal kapcsolatos eljárás szerinti 

eltérés eredményeként legalább két olyan 

hatóanyag maradt hosszabb ideig 

forgalomban, amely máskülönben 

korlátozásra került volna; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Módosítás  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása 

(2018/2153(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

103 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

103. felhívja a tagállamokat, hogy 

tegyék közzé az 53. cikk szerinti 

szükséghelyzeti engedélyezésre irányuló, 

hozzájuk beérkező, kitöltött kérelmeket, 

akár megadják az engedélyt, akár nem; 

103. felhívja a tagállamokat, hogy 

tegyék közzé az 53. cikk szerinti 

szükséghelyzeti engedélyezésre irányuló, 

hozzájuk beérkező, kitöltött kérelmeket, 

akár megadják az engedélyt, akár nem; 

felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy 

kövessék nyomon e termékek használatát, 

és pontos adatokat szolgáltassanak az 

alkalmazott dózisról és gyakoriságról, 

valamint a kezelt területről; 

Or. en 

 

 


