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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.10.2017 B8-0567/17 

Módosítás  17 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyag növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának megújítására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

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 

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; különbizottság 

létrehozását kéri az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

értékeléseihez; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Módosítás  18 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyag növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának megújítására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy 

legkésőbb 2020. december 15-ig tegye meg 

a szükséges lépéseket a glifozát hatóanyag 

fokozatos megszüntetésére az Európai 

Unióban, biztosítva, hogy a fenti időpont 

után ne engedélyezzék a glifozát olyan 

felhasználását, amely magában foglalja a 

megújítás lehetséges időtartamát vagy az 

1107/2009/EK rendelet 32. cikkében 

említett lehetséges időszakot; 

5. felkéri a Bizottságot, hogy 

legkésőbb 2020. december 15-ig tegye meg 

a szükséges lépéseket a glifozát hatóanyag 

fokozatos megszüntetésére az Európai 

Unióban, biztosítva, hogy a fenti időpont 

után ne engedélyezzék a glifozát olyan 

felhasználását, amely magában foglalja a 

megújítás lehetséges időtartamát vagy az 

1107/2009/EK rendelet 32. cikkében 

említett lehetséges időszakot; kéri a 

hatóanyagok és a glifozát engedélyezési 

folyamatának a tagállamokhoz való 

visszautalását, és hogy a tagállamok 

kezdeményezhessék az EUMSZ 36. 

cikkének alkalmazását; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Módosítás  19 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyag növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának megújítására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  7a. kéri a Tanácsot, hogy vegye el a 

Német Szövetségi Kockázatértékelési 

Intézettől (BfR) azt a hatáskörét, hogy 

értékelhesse és megvizsgálhassa a 

hatóanyagokat; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Módosítás  20 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyag növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának megújítására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy az EFSA által jelzett 

jelenlegi adathiány leküzdése érdekében 

biztosítsák a glifozát-maradványok 

megfelelő ellenőrzését és nyomon 

követését az Unióban előállított és az 

Unióba behozott takarmányokban, 

élelmiszerekben és italokban; 

8. felkéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy az EFSA által jelzett 

jelenlegi adathiány leküzdése érdekében 

biztosítsák a glifozát-maradványok 

megfelelő ellenőrzését és nyomon 

követését az Unióban előállított és az 

Unióba behozott takarmányokban, 

élelmiszerekben és italokban; felkéri a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

haladéktalanul vonják vissza a glifozáttal 

szemben ellenálló, géntechnológiával 

módosított szervezetek meglévő 

engedélyeit, és ne hagyjanak jóvá újakat; 

hangsúlyozza, hogy a tagállamok számára 

lehetőséget kell adni arra, hogy betiltsák a 

glifozáttal kezelt termékek behozatalát; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Módosítás  21 

Sylvie Goddyn 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

A glifozát hatóanyag növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának megújítására, továbbá az 540/2011/EU 

végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási 

rendelettervezet 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 

megfelelő átmeneti intézkedésekre a 

mezőgazdasági ágazat számára, és 

tegyenek közzé olyan iránymutató 

dokumentumot, amely – a glifozát 

hatóanyag fokozatos megszüntetése során 

segítséget nyújtva a mezőgazdasági 

ágazatnak – körvonalazza a 

biztonságosabb, alacsony kockázatú 

alternatívákat, illetve a mezőgazdasági 

ágazat számára a jelenlegi KAP keretében 

rendelkezésre álló valamennyi forrást; 

10. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 

megfelelő átmeneti intézkedésekre a 

mezőgazdasági ágazat számára, és 

tegyenek közzé olyan iránymutató 

dokumentumot, amely – a glifozát 

hatóanyag fokozatos megszüntetése során 

segítséget nyújtva a mezőgazdasági 

ágazatnak – körvonalazza a 

biztonságosabb, alacsony kockázatú 

alternatívákat, illetve a mezőgazdasági 

ágazat számára a jelenlegi KAP keretében 

rendelkezésre álló valamennyi forrást; 

felkéri a Bizottságot, hogy ne hagyja jóvá 

a Bayer-Monsanto egyesülést;  

Or. en 

 

 


