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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2016 B8-0439/1 

Módosítás  1 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel jelenleg az összes gyomirtó közül 

a szisztémás glifozát gyomirtó rendelkezik 

a legnagyobb globális termelési 

mennyiséggel; mivel globális használata 

drámaian – 260-szorosára – nőtt az elmúlt 

40 évben (az 1974. évi 3200 tonnáról 

2014-ben 825 000 tonnára)
4
 ; 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

A. mivel jelenleg az összes gyomirtó közül 

a szisztémás glifozát gyomirtó rendelkezik 

a legnagyobb globális termelési 

mennyiséggel; mivel globális használata 

drámaian – 260-szorosára – nőtt az elmúlt 

40 évben (az 1974. évi 3200 tonnáról 

2014-ben 825 000 tonnára)
4
 ; mivel 

használata az Európai Unióban a 

különböző mezőgazdasági rendszerek 

eredményeként az elmúlt években 

csaknem stabil volt; 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Módosítás  2 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel a glifozátot és/vagy annak 

maradványait kimutatták a vízben, a 

talajban, az élelmiszerekben és italokban és 

a nem ehető termékekben, valamint az 

emberi szervezetben (pl. a vizeletben és az 

anyatejben) is; 

D. mivel a Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR) szerint a 

glifozátnak és/vagy annak a vízben, a 

talajban, az élelmiszerekben és italokban és 

a nem ehető termékekben, valamint az 

emberi szervezetben (pl. a vizeletben) 

kimutatott maradványainak koncentrációi 

szigorúan a jogilag engedélyezett 

határértékek alatt maradnak, és nem 

adnak okot sem meglepetésre, sem 

aggodalomra; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Módosítás  3 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Amendment 

E. mivel a lakosság elsősorban a 

permetezett területeken, otthoni használat 

és táplálkozás révén van kitéve; mivel a 

glifozátnak való kitettség az alkalmazott 

glifozát teljes mennyiségének drámai 

növekedése miatt emelkedik; mivel a 

glifozát emberi egészségre gyakorolt 

hatását nem szabad alábecsülni; 

E. mivel a lakosság egésze van kitéve; 

mivel a glifozátnak való kitettség az 

alkalmazott glifozát teljes mennyiségének 

növekedése miatt emelkedik; mivel a 

glifozát és annak leggyakoribb 

segédanyagai emberi egészségre gyakorolt 

hatását rendszeresen nyomon kell követni;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Módosítás  4 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

J preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J.    mivel a glifozát hatóanyagnak a 

növényvédő szerek forgalomba hozataláról 

szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása 

meghosszabbítására, továbbá az 

540/2011/EU végrehajtási rendelet 

mellékletének módosítására irányuló XXX-

i .../.../EU bizottsági végrehajtási rendelet 

(a továbbiakban: végrehajtási 

rendelettervezet) a glifozát 2031. június 

30-ig – vagyis a leghosszabb lehetséges 

időszakra – történő jóváhagyását javasolja 

bármely használatra, korlátozás nélkül 

(kivéve a több mint 500 társkészítmény 

közül egyet), a használatára vonatkozó 

bármely jogilag kötelező erejű feltétel 

nélkül, kizárólag az endokrin rendszert 

károsító tulajdonságokkal kapcsolatos 

megerősítő információra vonatkozó 

kötelezettséggel; 

J. mivel a glifozát hatóanyagnak a 

növényvédő szerek forgalomba hozataláról 

szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása 

meghosszabbítására, továbbá az 

540/2011/EU végrehajtási rendelet 

mellékletének módosítására irányuló XXX-

i .../.../EU bizottsági végrehajtási rendelet 

(a továbbiakban: végrehajtási 

rendelettervezet), amely a mind a BfR, 

mind az EFSA által végrehajtott, széles 

körű tudományos értékelésen alapul, a 

glifozát 2031. június 30-ig – vagyis a 

leghosszabb lehetséges időszakra – történő 

jóváhagyását javasolja bármely 

használatra, az egyik segédanyagra 

vonatkozó korlátozással és a növényvédő 

szerekben nem engedélyezett 

segédanyagok listájának tagállamok általi 

összeállítását javasolva, a használatára 

vonatkozó bármely jogilag kötelező erejű 

feltétel nélkül, kizárólag az endokrin 

rendszert károsító tulajdonságokkal 

kapcsolatos megerősítő információra 

vonatkozó kötelezettséggel; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/5 

Módosítás  5 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel a 178/2002/EK rendeletben 

meghatározott elővigyázatossági elv 

alkalmazásának feltételei a glifozát 

karcinogén tulajdonságait övező 

folyamatos vita fényében egyértelműen 

teljesülnek; 

O. mivel az EFSA 2015. novemberi 

társintézményi értékelésében figyelembe 

veszi a glifozát karcinogén tulajdonságait 

övező folyamatos vitát a 2015 márciusi 

IARC-jelentés fényében; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/6 

Módosítás  6 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

R preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

R. mivel a végrehajtási rendelet tervezete 

ugyanakkor a glifozát szinte valamennyi 

alkalmazása tekintetében a nem célzott 

szárazföldi gerincesek esetében 

megállapított hosszú távú kockázatok 

ellenére semmilyen jogilag kötelező 

kockázatcsökkentő intézkedést nem 

tartalmaz; mivel a nem szelektív glifozát 

gyomirtó nem csak a nem kívánt 

gyomnövényeket, de valamennyi növényt 

– továbbá az algákat, a baktériumokat és 

a gombákat is – kiirtja, ezáltal 

elfogadhatatlan hatást gyakorol a 

biológiai sokféleségre és az 

ökoszisztémára; mivel ebből kifolyólag a 

glifozát nem felel meg az 1107/2009/EK 

rendelet 4. cikke (3) bekezdése e) pontja 

iii. alpontjának; 

R. mivel a végrehajtási rendelet tervezete 

ugyanakkor semmilyen jogilag kötelező 

kockázatcsökkentő intézkedést nem 

tartalmaz;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/7 

Módosítás  7 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

U. mivel az EFSA növényvédőszer-

csoportjának az értékelésért felelős 

vezetője egyes, az IARC által nem értékelt 

tanulmányokat „kulcsfontosságúnak” és 

„döntő fontosságúnak” nevezett; mivel az 

EFSA mindezidáig elutasította e 

tanulmányok nyilvánosan elérhetővé 

tételét, mivel a kérelmezők állítása szerint 

nyilvánosságra hozataluk sértené 

kereskedelmi érdekeiket; mivel a 

tanulmányok nyilvánosságra hozatalának 

elmaradása lehetetlenné teszi a független 

tudományos vizsgálatot; mivel az EFSA 

nem szolgáltatott az 1107/2009/EK 

irányelv 63. cikke szerinti 

kötelezettségének megfelelő ellenőrizhető 

bizonyítékot arra, hogy a nyilvánosságra 

hozatal sértené az iparág érdekeit;   

U. mivel az EFSA növényvédőszer-

csoportjának az értékelésért felelős 

vezetője egyes, az IARC által nem értékelt 

tanulmányokat „kulcsfontosságúnak” és 

„döntő fontosságúnak” nevezett; mivel az 

EFSA mindezidáig elutasította e 

tanulmányok nyilvánosan elérhetővé 

tételét, mivel a kérelmezők állítása szerint 

nyilvánosságra hozataluk sértené 

kereskedelmi érdekeiket; mivel az EFSA 

nem szolgáltatott az 1107/2009/EK 

irányelv 63. cikke szerinti 

kötelezettségének megfelelő ellenőrizhető 

bizonyítékot arra, hogy a nyilvánosságra 

hozatal sértené az iparág érdekeit;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Módosítás  8 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

W preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

W. mivel a glifozát rákkeltő voltával 

kapcsolatos komoly aggályok mellett 

kétségek merültek fel a hormonháztartást 

zavaró tulajdonságaival összefüggő 

lehetséges hatásmechanizmusa 

tekintetében is; mivel a glifozát alapú 

készítményekről megállapították, hogy 

hormonháztartást zavaró hatást fejtenek ki 

emberi sejtvonalakban, és megfelelő 

horizontális tudományos kritériumok 

hiányában az endokrin rendszer által 

katalizált hatásmechanizmusokat sem lehet 

kizárni; 

W. mivel a glifozát rákkeltő voltával 

kapcsolatos komoly aggályok mellett 

kétségek merültek fel a hormonháztartást 

zavaró tulajdonságaival összefüggő 

lehetséges hatásmechanizmusa 

tekintetében is; mivel a glifozát alapú 

készítményekről megállapították, hogy 

hormonháztartást zavaró hatást fejtenek ki 

emberi sejtvonalakban, és megfelelő 

horizontális tudományos kritériumok 

hiányában az endokrin rendszer által 

katalizált hatásmechanizmusokat sem lehet 

kizárni; mivel a Bizottság legkésőbb 2016 

augusztusáig szabályokat fog 

megállapítani a hormonháztartást zavaró 

anyagok meghatározásához; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Módosítás  9 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. úgy véli, hogy a Bizottság végrehajtási 

rendelettervezete nem biztosítja az emberi 

és állati egészség, valamint a környezet 

magas szintű védelmét, nem alkalmazza 

az elővigyázatosság elvét, és túllépi az 

1107/2009/EK rendeletben foglalt 

végrehajtási hatásköröket;  

1. úgy véli, hogy a Bizottság 

rendelettervezete túllépi az 1107/2009/EK 

rendeletben meghatározott végrehajtási 

hatásköröket; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Módosítás  10 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza 

végrehajtási rendeletének tervezetét, és 

nyújtson be új tervezetet a bizottságnak;  

2. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be 

új végrehajtási rendelettervezetet a 

glifozátot tartalmazó gyomirtó szerek 

fenntartható használatának megfelelőbb 

kezelése érdekében; felhívja a Bizottságot, 

hogy javasolja azt, hogy különösen a 

tagállamok korlátozzák vagy tiltsák be a 

glifozát nem hivatásos felhasználók 

számára való értékesítését, valamint kéri, 

hogy a Bizottság a tagállamok szakértőivel 

együttműködve készítsen értékelést a 

növényvédő szerek nem foglalkozásszerű 

felhasználók általi használatának 

felmérése céljából, valamint kéri a 

Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a 

hivatásos felhasználóknak szánt képzések 

és felhasználói engedély kialakítására, 

továbbá hogy biztosítson megfelelőbb 

tájékoztatást a glifozát felhasználásával 

kapcsolatban, valamint hogy korlátozza 

szigorúan a glifozát hatóanyagot 

tartalmazó termékek betakarítás előtti 

használatát; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/11 

Módosítás  11 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. felhívja a Bizottságot, hogy ne újítsa 

meg a glifozát jóváhagyását, és határozzon 

meg világos határidőt a növényvédő 

szerekben nem engedélyezett 

segédanyagok jegyzékének összeállítására;  

3. felhívja a Bizottságot, hogy 7 évre újítsa 

meg a glifozát jóváhagyását; emlékeztet 

arra, hogy az 1107/2009/EK rendelet 

értelmében a Bizottság visszavonhatja egy 

hatóanyag jóváhagyását annak 

érvényességi ideje alatt, amennyiben a 

hatóanyag már nem felel meg a 

jóváhagyás feltételeinek; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

gyorsítsák fel a növényvédő szerekben 

nem engedélyezett segédanyagok 

jegyzékének összeállításával kapcsolatos 

munkájukat;  üdvözli a polietoxilált 

faggyúaminnak a glifozátot tartalmazó 

növényvédő szerekben való használatból 

való kizárását;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Módosítás  12 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4a. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje 

újra jóváhagyását annak fényében, hogy 

folyamatban van egy olyan dosszié 

benyújtása az Európai Vegyianyag-

ügynökségnek (ECHA), amely a glifozát 

1272/2008/EK rendelet szerinti 

harmonizált osztályozásával kapcsolatos;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2016 B8-0439/13 

Módosítás  13 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy finanszírozzák a 

növényvédelmi termékekre vonatkozó 

alternatív, fenntartható és 

költséghatékony megoldásokkal 

kapcsolatos kutatást és innovációt az 

emberi és állati egészség, valamint a 

környezet magas szintű védelmének 

biztosítása érdekében;   

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Módosítás  14 

Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a glifozát hatóanyag jóváhagyásának 

megújítása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. véleménye szerint ezen állásfoglalás 

megfelelő következményei és így egy 

teljesen átdolgozott új tervezett Bizottság 

általi benyújtása döntő fontosságú az 

Európai Unió intézményei iránti és közötti 

bizalom szempontjából; 

7. véleménye szerint ezen állásfoglalás 

Bizottság általi megfelelő nyomon 

követése fontos az Európai Unió 

intézményei iránti és közötti bizalom 

szempontjából; 

Or. en 

 

 

 


