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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2016 B8-0439/21 

Módosítás  21 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

„Conclusion on the peer review of the 

pesticide risk assessment of the active 

substance glyphosate” (A glifozát 

hatóanyag esetében felmerülő kockázatok 

felméréséről szóló, peszticideket vizsgáló 

szakértői értékelésből levont következtetés) 

című dokumentumára
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Módosítás  22 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Wa. mivel az EFSA „aggodalomra okot 

adónak” nevezte, hogy adathiány miatt az 

értékelést nem lehetett véglegesíteni, és 

ezért „az endokrin rendszer által katalizált 

hatásmechanizmusokat nem lehet 

kizárni”; mivel azonban az 1107/2009/EK 

rendelet II. mellékletének 2.2. pontja 

szerint hatóanyag kizárólag teljes 

dokumentáció benyújtása esetén hagyható 

jóvá; mivel ez annál is inkább fontos, 

mivel az 1107/2009/EK rendelet szerint 

egy hatóanyagot csak akkor lehet 

jóváhagyni, amennyiben nem tekinthető 

olyan karcinogén anyagnak, amely 

károsan hathat az emberekre, kivéve, ha a 

szóban forgó hatóanyagnak való emberi 

kitettség elhanyagolható vagy olyan 

súlyos növény-egészségügyi kockázat áll 

fenn, amelyet nem lehet más elérhető 

módon kezelni; 

Or. en 



 

AM\1091945HU.doc  PE579.856v01-00 
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11.4.2016 B8-0439/23 

Módosítás  23 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Wb. mivel nem helyes, hogy a Bizottság 

ezt a jelentős hiányosságot az újbóli 

jóváhagyásról szóló határozatot követően 

benyújtandó, megerősítő jellegű 

információk útján kezelje, mivel a 

megerősítő jellegű információkkal 

kapcsolatos eljárás csak bizonyos kivételes 

esetekben alkalmazható, az 1107/2009/EK 

rendelet II. mellékletének 2. pontjában 

lefektetettek szerint, és nem vonatkozhat 

olyan adatszolgáltatási követelményekre, 

melyek már a kérelem benyújtásakor is 

léteztek; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/24 

Módosítás  24 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 c preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Wc. mivel az elmúlt két évtizedben további 

bizonyítékok merültek fel a káros 

hatásokról, például az, hogy a glifozát a 

gerincesek számos szervét károsítja, így a 

májat és a vesét, és a glifozát kelátképző 

tulajdonsága révén kihat a 

tápanyagegyensúlyra
1
; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/25 

Módosítás  25 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 

X a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Xa. mivel a glifozát alkalmazásának egyik 

jelentős területe a „kiszárítás”, a 

termesztett növény elpusztítása a 

betakarítás előtt érésének felgyorsítása és 

betakarításának megkönnyítése 

érdekében; mivel ez a gyakorlat nemcsak 

hogy jelentősen károsítja a biológiai 

sokféleséget, de általában sokkal 

magasabb maradványszintekkel jár a 

betakarított növényekben, és így 

elfogyasztás révén fokozott emberi 

kitettséget eredményez
1
; mivel ez a 

gyakorlat szennyezi a kezelt növényekből 

származó szalmát is, így azt állati 

takarmányozásra használhatatlanná teszi; 

mivel egy nem szelektív gyomirtó szer 

ilyen célokra történő felhasználása mind 

az emberi egészség, mind a környezet 

védelme szempontjából elfogadhatatlan; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/26 

Módosítás  26 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 

X b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Xb. mivel a genetikailag módosított 

növények többsége a glifozáttal szemben 

ellenálló
1
; mivel 2012-ben világszinten a 

felhasznált glifozát 56%-át glifozátnak 

ellenálló genetikailag módosított 

növényeken alkalmazták
2
;  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

                                                 
1
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/27 

Módosítás  27 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 

X c preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Xc. mivel 2015-ben és 2016-ban az 

Európai Parlament a Bizottság négy 

különböző végrehajtási aktus tervezetével 

szemben emelt kifogást, melyek mind 

genetikailag módosított növényeket 

tartalmazó, azokból álló, vagy azokból 

készített termékek forgalomba hozatalára 

vonatkoztak
1, 2, 3, 4

; mivel ezeket a 

növényeket mindet úgy módosították 

genetikailag, hogy ellenálljanak a 

glifozátnak; mivel e növények közül 

hármat úgy is módosítottak genetikailag, 

hogy egy másik gyomirtó szernek is 

ellenálljon, így többféle rezisztenciát 

egyesítenek; 

 ____________________ 

1 
Az Európai Parlament 2015. december 

16-i állásfoglalása a géntechnológiával 

módosított NK603 × T25 kukoricát 

(MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) 

tartalmazó, abból álló vagy abból 

előállított termékek forgalomba 

hozatalának az 1829/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-

i (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási 
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határozatról (Elfogadott szövegek, 

P8_TA(2015)0456). 

2 
Az Európai Parlament 2016. február 3-i 

állásfoglalása a géntechnológiával 

módosított MON 87705 x MON 89788 

szójababot (MON-877Ø5-6 × MON-

89788-1) tartalmazó, abból álló vagy 

abból előállított termékek forgalomba 

hozatalának az 1829/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

engedélyezéséről szóló bizottsági 

végrehajtási határozat tervezetéről 

(Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0040). 

3 
Az Európai Parlament 2016. február 3-i 

állásfoglalása a géntechnológiával 

módosított FG72 szójababot (MST-

FGØ72-2) tartalmazó, abból álló vagy 

abból előállított termékek forgalomba 

hozatalának az 1829/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

engedélyezéséről szóló bizottsági 

végrehajtási határozat tervezetéről 

(Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0038). 

4 
Az Európai Parlament 2016. február 3-i 

állásfoglalása a géntechnológiával 

módosított MON 87708 x MON 89788 

szójababot (MON-877Ø8-9 × MON-

89788-1) tartalmazó, abból álló vagy 

abból előállított termékek forgalomba 

hozatalának az 1829/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

engedélyezéséről szóló bizottsági 

végrehajtási határozat tervezetéről 

(Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0039).
 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/28 

Módosítás  28 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 

X d preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Xd. mivel ismert, hogy a glifozát 

glifozátrezisztens növényeken való, elmúlt 

20 év alatti széles körű használata 

gyomirtórezisztens gyomok kifejlődéséhez 

vezetett, mivel a glifozát gyomirtó szerek 

vagy gyomirtási gyakorlatok kellő 

váltakozása nélküli ismételt használata 

erőteljesen kedvezett a rezisztens gyomok 

kifejlődésének; mivel erre válaszként az 

agrár-biotechnológiai vállalatok további, 

gyomirtó szereknek ellenálló jellemzőkkel 

gazdagítják a növényeket, amint azt az 

Európai Parlament által ellenzett négy 

genetikailag módosított növényből három 

is bizonyítja, és mivel ez a taposómalom a 

többszörösen ellenálló gyomok számának 

növekedéséhez vezethet
1
; mivel egy ilyen 

toxikus spirál nem tartható fenn; 

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

 

Or. en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/29 

Módosítás  29 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 

X e preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Xe. mivel tanulmányok szerint a növények 

diverzifikációján, a talajművelési 

rendszereken, a vetési időpontokon és a 

mechanikus gyomirtáson alapuló integrált 

növényvédelem csökkentheti a gyomirtó 

szerek használatát, ugyanakkor fenntartja 

a terméshozamokat, továbbá 

fenntarthatóbb és környezetbarátabb, 

valamint a biodiverzitás szempontjából 

jelentős előnyökkel jár
1
;  

_____________________ 

1 

http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/30 

Módosítás  30 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Anja Hazekamp 

 

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 

X f preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Xf. mivel a glifozát alkalmazásának német 

termelők általi részleges vagy teljes 

felhagyásának gazdasági hatáselemzése 

szerint kedvező körülmények között szinte 

valamennyi alkalmazási körben 

ugyanolyan vagy jobb gazdasági 

eredményt hozott a mechanikus 

gyomirtás
1
; 

_____________________ 

1 

http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.p

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


