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(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell annak értékelését, hogy az új információk azt jelentik-e, 

és ha igen, milyen módon, hogy a növényvédő szer vagy a hatóanyag, illetve annak 

anyagcseretermékei, az ellenanyag, kölcsönhatás-fokozó vagy segédanyag már nem felel 

meg a 29. és 4. cikkben, illetve a 27. cikkben foglalt követelményeknek.

(3) A tagállamok átmeneti védintézkedések elfogadására való jogának sérelme nélkül a kapott 

információkat az a tagállam értékeli, amely az egyes zónákban az engedélyt elsőként 

kiadta, és amennyiben az engedély 44. cikk szerinti visszavonásáról vagy módosításáról 

határoz, akkor erről tájékoztatja az ugyanabban a zónában lévő többi tagállamot.

Amennyiben a tagállam úgy ítéli meg, hogy a növényvédő szerben lévő hatóanyag, 

ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó jóváhagyásának feltételei már nem teljesülnek, vagy 

ha egy segédanyagot elfogadhatatlannak találtak, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a 

Bizottságot, és javasolja a jóváhagyás visszavonását vagy a feltételek módosítását.

(4) Valamely növényvédő szer engedélyének a birtokosa évente jelentést tesz az adott 

növényvédő szert engedélyező tagállam illetékes hatóságainak a várt hatékonyság 

hiányára, a rezisztencia kialakulására, és a növényekre, növényi termékekre vagy a 

környezetre gyakorolt nem várt hatásra vonatkozóan rendelkezésre álló információkról.
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57. cikk

Az információk hozzáférhetővé tételére

vonatkozó kötelezettség

(1) A tagállamok a nyilvánosság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszik az e 

rendeletnek megfelelően engedélyezett vagy visszavont növényvédő szerekre vonatkozó, 

legalább az alábbiakra kiterjedő információkat:

a) az engedély birtokosának neve vagy cégneve, és az engedély száma,

b) a termék kereskedelmi neve,

c) a készítmény típusa,

d) a növényvédő szerben lévő minden egyes hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-

fokozó megnevezése és mennyisége,

e) az 1999/45/EK irányelv és a 65. cikkben említett rendelet szerinti osztályozási, a 

kockázat jellegét jelző és biztonsági szabványmondatok,

f) az engedélyezett felhasználás vagy felhasználások,

g) az engedély visszavonásának okai, amennyiben azok biztonsági jellegűek.

(2) Az (1) bekezdésben említett információknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, és 

azokat legalább háromhavonta frissíteni kell.

(3) A 79. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően az 

engedélyekre vonatkozó információs rendszert lehet létrehozni az e cikk (1) és (2) 

bekezdés alkalmazásának megkönnyítése céljából.
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IV. FEJEZET

HATÁSJAVÍTÓK

58. cikk

Hatásjavítók forgalomba hozatala és felhasználása

(1) Hatásjavító csak akkor hozható forgalomba vagy használható fel, ha azt az érintett 

tagállam a (2) bekezdésben említett rendeletben megállapított feltételeknek megfelelően 

engedélyezte.

(2) A hatásjavítók engedélyezésének részletes szabályait – beleértve az adatszolgáltatási 

követelményeket, az értesítési, értékelési, elbírálási és döntéshozatali eljárásokat is – egy, a 

79. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 

összhangban elfogadott rendeletben kell meghatározni.

(3) A 81. cikk (3) bekezdését alkalmazni kell.

V. FEJEZET

ADATVÉDELEM ÉS ADATMEGOSZTÁS

59. cikk

Adatvédelem

(1) A kísérleti és vizsgálati jelentések az e cikkben megállapított feltételek szerinti 

adatvédelemben részesülnek.
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Az adatvédelem a kérelmező által, a továbbiakban: első kérelmező az e rendelet szerinti 

engedélyezés céljából valamely tagállamhoz benyújtott, a hatóanyaggal, ellenanyaggal, 

kölcsönhatás-fokozóval vagy hatásjavítókkal és a növényvédő szerrel kapcsolatos, a 8. 

cikk (2) bekezdésében említett kísérleti és vizsgálati jelentésekre vonatkozik, amennyiben 

ezek a kísérleti és vizsgálati jelentések:

a) szükségesek voltak a szer más növény tekintetében történő felhasználásának 

engedélyezéséhez vagy az engedély ilyen értelmű módosításához, és

b) igazolták, hogy megfelelnek a helyes laboratóriumi gyakorlat vagy a helyes kísérleti 

gyakorlat elveinek.

Amennyiben a jelentés adatvédelem hatálya alá tartozik, akkor a jelentést kézhez vevő 

tagállam – az e cikk (2) bekezdésében, a 62. cikkben vagy a 80. cikkben foglaltak 

kivételével – azt nem használhatja fel növényvédő szerek, ellenanyagok, kölcsönhatás-

fokozók és hatásjavítók engedélyezését kérő más kérelmező javára.

Az adatvédelem időtartama – az e cikk (2) bekezdésében vagy a 62. cikkben foglaltak 

kivételével – az adott tagállamban történt első engedélyezés időpontjától számított tíz év.

Ez az időtartam a 47. cikk hatálya alá tartozó növényvédő szerek esetében 13 évre 

hosszabbodik.
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Az említett időszakok az 51. cikk (1) bekezdésében meghatározott kisebb jelentőségű 

felhasználásokra adott engedélyek minden egyes meghosszabbítása esetében – kivéve, ha 

az engedély meghosszabbítása kivetítésen alapul – három hónappal meghosszabbodnak, 

amennyiben az ezen engedélyek iránti kérelmeket legalább öt évvel az adott tagállam általi 

első engedélyezés időpontját követően nyújtotta be az engedély birtokosa. Az adatvédelem 

teljes időtartama semmiképpen nem haladhatja meg a 13 évet. A 47. cikk hatálya alá 

tartozó növényvédő szerek esetében az adatvédelem teljes időtartama semmiképpen nem 

haladhatja meg a 15 évet.

Az első engedélyezésre vonatkozó adatvédelmi szabályokkal azonos szabályok 

vonatkoznak a kisebb jelentőségű felhasználásokra adott engedély 51. cikk (1) bekezdése 

szerinti meghosszabbítása céljából harmadik felek által benyújtott kísérleti vagy vizsgálati 

jelentésekre is.

Az engedély megújításához vagy felülvizsgálatához szükséges vizsgálatok szintén 

védettek. Az adatvédelem időtartama 30 hónap. Az első négy albekezdést a megfelelő 

változtatásokkal kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó

a) olyan kísérleti és vizsgálati jelentésekre, amelyek tekintetében a kérelmező feloldó 

nyilatkozatot adott be; vagy

b) abban az esetben, ha a kísérleti és vizsgálati jelentés számára egy másik növényvédő 

szer vonatkozásában esetlegesen biztosított adatvédelmi időszak már lejárt.



11119/08 (GFT/mb)/fe 103
DG B 2B HU

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatvédelem kizárólag akkor biztosítható, ha az első kérelmező a 

dokumentáció benyújtásával egy időben adatvédelmet kért a hatóanyagra, ellenanyagra, 

kölcsönhatás-fokozóra vagy hatásjavítóra és a növényvédő szerre vonatkozó kísérleti és 

vizsgálati jelentések tekintetében, és minden egyes kísérleti vagy vizsgálati jelentés 

vonatkozásában megadta az érintett tagállamnak a 8. cikk (1) bekezdésének e) pontjában és 

a 33. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett információkat, megerősítve továbbá, 

hogy a kísérleti vagy vizsgálati jelentés tekintetében sosem biztosítottak adatvédelmi 

időszakot, illetve a biztosított időszak még nem járt le.

60. cikk

Kísérleti és vizsgálati jelentések jegyzéke

(1) A referens tagállam minden egyes hatóanyag, ellenanyag, kölcsönhatás-fokozó és 

hatásjavító tekintetében jegyzéket készít az első jóváhagyáshoz, a jóváhagyási feltételek 

módosításához vagy a jóváhagyás megújításához szükséges kísérleti és vizsgálati 

jelentésekről, és azt a tagállamok és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

(2) A tagállamok az általuk engedélyezett minden egyes növényvédő szer esetében jegyzéket 

vezetnek a következőkről, és azt kérelemre az érdekelt felek rendelkezésére bocsátják:

a) az első engedélyezéshez, az engedélyezési feltételek módosításához vagy az 

engedély megújításához szükséges, a hatóanyagra, ellenanyagra, kölcsönhatás-

fokozóra vagy hatásjavítóra és a növényvédő szerre vonatkozó kísérleti és vizsgálati 

jelentések; valamint

b) azok a kísérleti és vizsgálati jelentések, amelyek tekintetében a kérelmező az 59. cikk 

szerinti adatvédelmet kért, és az említett cikknek megfelelően benyújtott indoklások.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jegyzékek arra vonatkozó információt is 

tartalmaznak, hogy a kísérleti és vizsgálati jelentések igazoltan megfelelnek-e a helyes 

laboratóriumi gyakorlat vagy a helyes kísérleti gyakorlat elveinek.

61. cikk

A párhuzamos kísérletek elkerülésének általános szabályai

(1) A párhuzamos kísérletek elkerülése érdekében azok a személyek, akik valamely 

növényvédő szer tekintetében engedélyt kívánnak kérni, a kísérletek vagy vizsgálatok 

elvégzése előtt ellenőrzik az 57. cikkben említett információkat abból a célból, hogy 

megtudják, hogy azonos hatóanyagot, ellenanyagot vagy kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 

növényvédő szert vagy hatásjavítót engedélyeztek-e már, és hogy kinek engedélyezték. Az 

illetékes hatóság a kérelmező kérésére megküldi a kísérleti és vizsgálati jelentéseknek a 

növényvédő szerre vonatkozóan a 60. cikkel összhangban elkészített jegyzékét.

A leendő kérelmező benyújtja a felhasználásra javasolt hatóanyag azonosítására és 

szennyező anyagaira vonatkozó valamennyi adatot. A tájékozódáskor a leendő kérelmező 

bizonyítja, hogy engedélyt szándékozik kérni.

(2) A tagállam illetékes hatósága – amennyiben meggyőződött arról, hogy a leendő kérelmező 

engedélyt szándékozik kérni – megadja a korábbi vonatkozó engedélyek birtokosának vagy 

birtokosainak a nevét és címét, és egyidejűleg tájékoztatja az engedély birtokosát a 

kérelmező nevéről és címéről.
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(3) A leendő kérelmező és a vonatkozó engedélyek birtokosa vagy birtokosai megtesznek 

valamennyi ésszerű lépést annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak a növényvédő 

szer engedélyezése iránti kérelemhez szükséges, az 59. cikk alapján védett kísérleti és 

vizsgálati jelentések megosztásáról.

62. cikk

Gerinces állatokon végzett kísérletek

és vizsgálatok eredményeinek megosztása

(1) A tagállamok nem fogadnak el olyan megismételt vagy megkezdett kísérleteket és 

vizsgálatokat, amelyeket gerinces állatokon végeznek, ha az 1999/45/EK irányelv II. 

mellékletében megnevezett hagyományos módszereket is ésszerűen lehetne alkalmazni az 

engedélykérelmek alátámasztására. Azok a személyek, akik gerinces állatokon végzett 

kísérleteket és vizsgálatokat szándékoznak végrehajtani, minden szükséges intézkedést 

megtesznek annak ellenőrzésére, hogy ezeket a kísérleteket és vizsgálatokat nem végezték-

e már el, vagy nem kezdték-e már meg.

(2) A leendő kérelmező és a vonatkozó engedélyek birtokosa vagy birtokosai mindent 

megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a gerinces állatokon végzett kísérletek és 

vizsgálatok eredményeit megosszák. A kísérleti és vizsgálati jelentések megosztásának 

költségeit igazságos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell meghatározni. A 

leendő kérelmezőnek kizárólag azon információk költségeiből kell részt vállalnia, 

melyeket az engedélyezési követelmények teljesítése érdekében be kell nyújtania.
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(3) Amennyiben a leendő kérelmező és az azonos hatóanyagot, ellenanyagot, kölcsönhatás-

fokozót vagy hatásjavítót tartalmazó növényvédő szerek vonatkozó engedélyeinek 

birtokosa vagy birtokosai nem tudnak megállapodni a gerinces állatokon végzett 

kísérletekkel vagy vizsgálatokkal kapcsolatos jelentések megosztásáról, akkor a leendő 

kérelmező erről tájékoztatja a 61. cikk (1) bekezdésében említett tagállam illetékes 

hatóságát.

A (2) bekezdésben meghatározott megállapodás meghiúsulása nem akadálya annak, hogy 

az említett tagállam illetékes hatósága a leendő kérelmező kérelmének elbírálásához 

felhasználja a gerinces állatokon végzett kísérletekről és vizsgálatokról szóló jelentéseket.

(4) A vonatkozó engedély birtokosa vagy birtokosai igényelhetik a leendő kérelmezőtől, hogy 

vállaljon egyenlő részt az esetükben felmerült költségekből. A tagállam illetékes hatósága 

arra utasíthatja az érintett feleket, hogy az ügyet a nemzeti jogszabályok alapján 

lefolytatott hivatalos és kötelező erejű választottbírósági eljárás útján rendezzék. A felek 

ezenfelül a tagállamok bíróságain peres eljárás útján rendezhetik az ügyet. A 

választottbírósági vagy a peres eljárásban született határozatok figyelembe veszik a (2) 

bekezdésben meghatározott elveket, és végrehajthatók a tagállamok bíróságain.
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VI. FEJEZET

AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉS

63. cikk

Bizalmas kezelés

(1) Amennyiben egy személy az e rendelet alapján benyújtott információk bizalmas kezelését 

kéri, ellenőrizhető bizonyítékokkal kell igazolja, hogy az információk nyilvánosságra 

hozatala veszélyeztetné üzleti érdekeit vagy a magánélet és az adott személy 

feddhetetlenségének védelmét.

(2) A következő információk nyilvánosságra hozatalát általában úgy kell tekinteni, hogy az 

sérti az érintett személyek kereskedelmi érdekeinek vagy magánéletének vagy személyes 

feddhetetlenségének védelmét:

a) a gyártás módja;

b) a hatóanyagban található szennyező anyagok specifikációja, kivéve azokat a 

szennyező anyagokat, melyek toxikológiai, ökotoxikológiai vagy környezetvédelmi 

szempontból fontosnak számítanak;

c) a hatóanyagból legyártott tételekre vonatkozó eredmények, beleértve a szennyező 

anyagokat is;

d) az előállított hatóanyagban lévő szennyező anyagok elemzésére szolgáló módszerek, 

az azon szennyező anyagok elemzésére szolgáló módszerek kivételével, amelyek 

toxikológiai, ökotoxikológiai vagy környezetvédelmi szempontból fontosnak 

tekintendők;
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e) a gyártó, illetve az importőr és a kérelmező, illetve az engedély birtokosa közötti 

kapcsolatok;

f) a növényvédő szer teljes összetételére vonatkozó információ;

g) a gerinces állatokon végzett kísérletekben részt vevő személyek neve és címe.

(3) E cikk nem sérti a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. 

január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1.

VII. FEJEZET

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉS HATÁSJAVÍTÓK

CSOMAGOLÁSA, CÍMKÉZÉSE ÉS REKLÁMOZÁSA

64. cikk

Csomagolás és megjelenítés

(1) Élelmiszerrel, itallal vagy takarmánnyal összetéveszthető növényvédő szereket és 

hatásjavítókat úgy kell csomagolni, hogy az ilyen összetévesztés valószínűsége a lehető 

legkisebb legyen.

(2) A nyilvánosság rendelkezésére álló, élelmiszerrel, itallal vagy takarmánnyal 

összetéveszthető növényvédő szereknek és hatásjavítóknak tartalmazniuk kell olyan 

komponenseket, melyek elriasztanak fogyasztásuktól, vagy megelőzik azt.

(3) Az 1999/45/EK irányelv 9. cikke azokra a növényvédő szerekre és hatásfokozókra is 

vonatkozik, amelyek nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

                                               

1 HL L 41., 2003.2.14., 26. o.



11119/08 (GFT/mb)/fe 109
DG B 2B HU

65. cikk

Címkézés

(1) A növényvédő szerek címkézésének ki kell terjednie az 1999/45/EK irányelv osztályozási, 

csomagolási és címkézési követelményeire, és meg kell felelnie a 79. cikk (4) 

bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban 

elfogadott rendeletben foglalt követelményeknek.

Az említett rendelet speciális kockázatokra és a biztonsági óvintézkedésekre utaló 

szabványmondatokat is tartalmaz, amelyek kiegészítik az 1999/45/EK irányelvben 

meghatározott mondatokat. Magában foglalja a 16. cikk, valamint a 91/414/EGK irányelv 

IV. és V. mellékletének szövegét is, a szükséges módosításokkal együtt.

(2) A tagállamok az engedély megadása előtt mintákat vagy modelleket kérhetnek a 

csomagolásból, és bekérhetik a címkék és a tájékoztató lapok tervezeteit.

(3) Amennyiben valamely tagállam úgy véli, hogy az emberek vagy állatok egészségének, 

illetve a környezetnek a védelme érdekében további mondatok szükségesek, erről 

haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, és továbbítja részükre a 

kiegészítő mondatot vagy mondatokat, e követelmény indoklásával együtt.

E mondatokat bele kell foglalni az (1) bekezdésben említett rendeletbe.

Ezen mondatoknak a fent említett rendeletbe való belefoglalásáig a tagállam előírhatja a 

kiegészítő mondat vagy mondatok használatát.
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66. cikk

Reklámozás

(1) A nem engedélyezett növényvédő szereket nem lehet reklámozni. Növényvédő szerre 

vonatkozó minden reklámot a következő mondatoknak kell kísérnie: „A növényvédő 

szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 

használati útmutatót!” A fenti mondatoknak a reklám egészén belül könnyen olvashatónak 

és jól megkülönböztethetőnek kell lenniük. A „növényvédő szer” kifejezés helyett 

használható a terméktípus pontosabb megnevezése, mint például gombaölő szer, rovarirtó 

szer vagy gyomirtó.

(2) A reklám nem tartalmazhat olyan szöveges vagy grafikus információkat, amelyek 

félrevezetőek lehetnek az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre jelentett 

lehetséges kockázatok tekintetében, például olyan kifejezések, mint „kis kockázatú”, „nem 

mérgező” vagy „ártalmatlan”.

Kizárólag a kis kockázatú növényvédő szerek esetében megengedett a reklámokban a 

„2008/.../EK* rendelettel összhangban kis kockázatú növényvédő szerként engedélyezett” 

kifejezés. A növényvédő szer címkéjén ez a mondat nem szerepelhet.

(3) A reklámokban szereplő valamennyi állításnak technikailag igazolhatónak kell lennie.

(4) A reklámok nem tartalmazhatják potenciálisan veszélyes gyakorlatok – mint például 

megfelelő védőruházat nélküli összekeverés vagy alkalmazás, élelmiszer közelében való 

használat vagy gyermek által vagy közelében való használat – képi ábrázolását.

                                               

* Megjegyzés a HL-nek: Kérjük illessze be a rendelet számát.
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(5) A hirdetési vagy reklámanyagnak a címkén szereplő megfelelő figyelmeztető mondatokra 

és jelekre kell irányítania a figyelmet.

VIII. FEJEZET

ELLENŐRZÉSEK

67. cikk

Nyilvántartás

(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, forgalmazói, importőrei, exportőrei és hivatásos 

felhasználói legalább három éven át nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, importált, 

exportált, tárolt, felhasznált vagy forgalmazott növényvédő szerekről.

Az e nyilvántartásokban szereplő információkat kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére 

bocsátják. Harmadik felek – mint például az ivóvízágazat – az illetékes hatóságnál kérhetik 

az említett információkhoz való hozzáférést.

(2) Az engedélyek birtokosai megadják a tagállamok illetékes hatóságai számára a 

növényvédő szerek eladási mennyiségeire vonatkozó valamennyi adatot a növényvédő 

szerekre vonatkozó statisztikáról szóló …/2008/EK* európai parlamenti és tanácsi

rendelettel1 összhangban.

                                               

* Megjegyzés a HL-nek: Kérjük illessze be az említett rendelet számát, dátumát és közzétételi 
hivatkozását.

1 HL L 
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(3) Az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazását biztosító végrehajtási intézkedések a 79. 

cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogadhatók 

el.

68. cikk

Megfigyelés és ellenőrzés

A tagállamok hatósági ellenőrzéseket végeznek e rendelet betartásának biztosítása érdekében. A 

tagállamok jelentést készítenek ezen ellenőrzések tárgyáról és eredményeiről, és azt a jelentés 

tárgyát képező év végét követő hat hónapon belül véglegesítik és megküldik a Bizottságnak.

A Bizottság szakértői általános és célzott auditokat folytatnak a tagállamokban a tagállamok által 

végzett hatósági ellenőrzések hitelességének vizsgálata céljából.

A 79. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak 

megfelelően elfogadott rendelet rendelkezik az ellenőrzésekről, különösen a növényvédő szerek 

gyártásának, csomagolásának, címkézésének, tárolásának, szállításának, forgalmazásának, 

összetételének, párhuzamos forgalmazásának és felhasználásának tekintetében. Ezenkívül 

rendelkezéseket tartalmaz a mérgezésgyanús esetekkel kapcsolatos adatgyűjtésre és jelentéstételre 

vonatkozóan.
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IX. FEJEZET

SZÜKSÉGHELYZETEK

69. cikk

Szükséghelyzeti intézkedések

Ha egyértelmű, hogy egy jóváhagyott hatóanyag, ellenanyag, kölcsönhatás-fokozó vagy 

segédanyag, vagy e rendelet szerint engedélyezett növényvédő szer valószínűleg komoly kockázatot 

jelent az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre, és hogy ez a kockázat nem 

szüntethető meg kielégítő módon az érintett tagállam(ok) által hozott intézkedésekkel, akkor a 

Bizottság kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére, a 79. cikk (3) bekezdésében említett 

szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően, haladéktalanul intézkedéseket kell hozni az adott 

anyag vagy szer felhasználásának és/vagy értékesítésének a korlátozására vagy betiltására. Ilyen 

intézkedés meghozatala előtt a Bizottság megvizsgálja a bizonyítékokat és kérheti a Hatóság 

véleményét. A Bizottság határidőt tűzhet ki e vélemény benyújtására.

70. cikk

Szükséghelyzeti intézkedések

rendkívüli szükséghelyzet esetén

A 69. cikktől eltérve a Bizottság rendkívüli szükséghelyzet esetén ideiglenesen elfogadhat 

szükséghelyzeti intézkedéseket az érintett tagállammal vagy tagállamokkal folytatott konzultációt 

és a többi tagállam tájékoztatását követően.
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Az említett intézkedéseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb tíz munkanapon belül a 79. cikk (3) 

bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően megerősítik, módosítják, 

visszavonják vagy meghosszabbítják.

71. cikk

Egyéb szükséghelyzeti intézkedések

(1) Ha egy tagállam hivatalosan tájékoztatja a Bizottságot szükséghelyzeti intézkedések 

meghozatalának a szükségességéről, de a Bizottság nem hozza meg a 69. vagy 70. cikk 

szerinti intézkedéseket, akkor a tagállam ideiglenes védintézkedéseket fogadhat el. Ebben 

az esetben a tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) A Bizottság az ügyet harminc munkanapon belül a 79. cikk (3) bekezdésében említett 

szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően a 79. cikk (1) bekezdése szerinti bizottság 

elé terjeszti az ideiglenes nemzeti védintézkedés meghosszabbítása, módosítása vagy 

megszüntetése céljából.

(3) A tagállam közösségi intézkedések elfogadásáig fenntarthatja ideiglenes nemzeti 

védintézkedéseit.
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X. FEJEZET

KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

72. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A 

szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az említett szabályokról és ezek esetleges 

későbbi módosításairól.

73. cikk

Polgári jogi és büntetőjogi felelősség

Az e rendelet szerinti engedélyezés és egyéb intézkedések nem sértik a gyártó és – adott esetben – a 

növényvédő szer forgalomba hozataláért vagy felhasználásáért felelős személy tagállamában 

érvényes általános polgári jogi és büntetőjogi felelősséget.



11119/08 (GFT/mb)/fe 116
DG B 2B HU

74. cikk

Illetékek és díjak

(1) A tagállamok illetékek és díjak révén megtéríttethetik az e rendelet hatálya alatt általuk 

végzett tevékenységekhez kapcsolódó költségeket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett illetékek vagy díjak

a) meghatározására átlátható módon kerüljön sor; valamint

b) megfeleljenek az elvégzett tevékenység tényleges költségének, kivéve, ha az 

illetékek vagy díjak csökkentése a közérdeket szolgálja.

Az illetékek vagy díjak meghatározása történhet az (1) bekezdésben említett tevékenységre 

számított átlagos költségen alapuló rögzített díjtáblázat segítségével.

75. cikk

Illetékes hatóság

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy több illetékes hatóságot az e rendeletből következően a 

tagállamokra háruló kötelezettségek teljesítése céljából.

(2) Minden tagállam nemzeti koordináló hatóságot jelöl ki a kérelmezőkkel, a többi 

tagállammal, a Bizottsággal és a Hatósággal való szükséges kapcsolattartás koordinálása és 

biztosítása céljából.
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(3) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságoknak kellő számú, megfelelően képzett 

és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező személyzet álljon a rendelkezésére az e 

rendeletben meghatározott kötelezettségek hatékony és eredményes végrehajtása 

érdekében.

(4) Minden tagállam megadja a Bizottság, a Hatóság, valamint a többi tagállam nemzeti 

koordináló hatósága részére a nemzeti illetékes hatóságára vagy hatóságaira vonatkozó 

adatokat, és tájékoztatja őket az adatokban bekövetkezett minden változásról.

(5) A Bizottság a honlapján közzéteszi és naprakészen tartja az (1) és (2) bekezdésben említett 

hatóságok jegyzékét.

76. cikk

A Bizottságnál felmerülő kiadások

(1) A Bizottságnál felmerülhetnek az e rendelet céljainak megvalósításához hozzájáruló 

tevékenységekből eredő kiadások, ideértve a következők megszervezését:

a) összehangolt rendszer – többek között egy megfelelő adatbázis – kialakítása a 

hatóanyagokra, ellenanyagokra, kölcsönhatás-fokozókra, segédanyagokra, 

növényvédő szerekre és hatásjavítókra vonatkozó valamennyi információ 

összegyűjtése és tárolása, és az ilyen információknak a tagállamok, a gyártók és 

egyéb érdekelt felek rendelkezésére bocsátása céljából;

b) a növényvédő szerek és hatásjavítók forgalomba hozatalára és felhasználására 

vonatkozó további jogszabályok előkészítéséhez és kidolgozásához szükséges 

tanulmányok készítése;
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c) az eljárások, döntéshozatali kritériumok és adatszolgáltatási követelmények 

összehangolásához szükséges tanulmányok készítése;

d) a tagállamok, a Bizottság és a Hatóság közötti együttműködés koordinálása, szükség 

esetén elektronikus eszközökkel, és a munkamegosztás elősegítését szolgáló 

intézkedések;

e) a benyújtást és értékelést szolgáló összehangolt elektronikus rendszer kialakítása és 

fenntartása, a kérelmezők, a tagállamok, a Bizottság és a Hatóság közötti 

elektronikus dokumentumforgalom és munkamegosztás előmozdítása céljából;

f) útmutató kidolgozása e rendelet gyakorlati végrehajtásának elősegítése érdekében;

g) a tagállamok szakértőinél abból adódóan felmerülő utazási és tartózkodási költségek, 

hogy a Bizottság kijelöli őket saját szakértőinek – a 68. cikkben meghatározott 

ellenőrzési tevékenységek keretében történő – segítésére;

h) az ellenőrzéseket végző személyzet képzése;

i) a 68. cikk alapján elfogadott rendelet alkalmazásának biztosításához szükséges egyéb 

intézkedések finanszírozása.

(2) Az (1) bekezdés értelmében szükséges előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá 

minden pénzügyi évben.
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77. cikk

Útmutatók

A Bizottság e rendelet végrehajtása érdekében a 79. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 

eljárásnak megfelelően műszaki vagy egyéb útmutatókat fogadhat el vagy módosíthat. A Bizottság 

felkérheti a Hatóságot ilyen útmutatók készítésére vagy az abban való közreműködésre.

78. cikk

Módosítások és végrehajtási intézkedések

(1) Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a kiegészítéssel 

történő módosítást is, irányuló alábbi intézkedéseket a 79. cikk (4) bekezdésében említett

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a mellékleteknek a mindenkori tudományos és műszaki ismeretekre figyelemmel 

történő módosításai;

b) a hatóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, a 8. cikk (1) bekezdésének b) és 

c) pontjában említett adatszolgáltatási követelményekről szóló rendeleteknek a 

mindenkori tudományos és műszaki ismeretekre figyelemmel történő módosításai;

c) a növényvédő szerek értékelésének és engedélyezésének egységes elveiről szóló, a 

29. cikk (6) bekezdésében említett rendeletnek a mindenkori tudományos és műszaki 

ismeretekre figyelemmel történő módosításai;
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d) a jóváhagyási határidő kitolásáról szóló, a 17. cikk második bekezdésében említett 

rendelet;

e) az ellenanyagokra és kölcsönhatás-fokozókra vonatkozó adatszolgáltatási 

követelményekről szóló, a 25. cikk (3) bekezdésében említett rendelet;

f) az ellenanyagokra és kölcsönhatás-fokozókra vonatkozó munkaprogram 

létrehozásáról szóló, a 26. cikkben említett rendelet;

g) a segédanyagoknak a 27. cikk (2) bekezdésében említett, III. mellékletbe történő 

felvétele;

h) e rendeletnek a 30. cikk (3) bekezdésében említett, az ideiglenes engedélyekre 

vonatkozó alkalmazási időszakának a meghosszabbítása;

i) az 52. cikk (4) bekezdésében említett párhuzamos forgalmazásra vonatkozó 

információszolgáltatási követelmények;

j) a hatásjavítókra vonatkozó, az 58. cikk (2) bekezdésében említett részletes 

szabályok;

k) a növényvédő szerek címkézési követelményeit tartalmazó rendelet, a 65. cikk (1) 

bekezdésében említettek szerint;

l) az ellenőrzésekre vonatkozó rendelet a 68. cikk harmadik albekezdésében említettek 

szerint.

(2) Az e rendelet végrehajtásához szükséges további intézkedések a 79. cikk (3) bekezdésében 

említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadhatók el.



11119/08 (GFT/mb)/fe 121
DG B 2B HU

(3) A 79. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó eljárásnak megfelelően a 91/414/EGK 

irányelv I. mellékletében foglalt hatóanyag-jegyzéket tartalmazó rendelet kerül 

elfogadásra. A jegyzékben szereplő hatóanyagok az e rendelet szerint jóváhagyott 

anyagoknak tekintendők.

79. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját a 178/2002/EK rendelet 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és 

Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 

alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam három 

hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) 

bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) 

bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének

rendelkezéseire is figyelemmel.
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Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) 

pontjában és e) pontjában meghatározott határidő két hónap, egy hónap, illetve két hónap.

XI. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

80. cikk

Átmeneti intézkedések

(1) A 91/414/EGK irányelv továbbra is alkalmazandó a jóváhagyási eljárás és feltételek 

tekintetében:

a) azokra a hatóanyagokra, amelyekről …* előtt a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban határoztak; vagy

b) a 737/2007/EK rendelet1 I. mellékletében felsorolt hatóanyagokra; vagy

c) azokra a hatóanyagokra, amelyek esetében megállapították a kérelem teljességét a 

33/2008/EK rendelet2 16. cikkével összhangban; vagy

d) azokra a hatóanyagokra, amelyek esetében …* előtt megállapították a kérelem 

teljességét a 33/2008/EK rendelet 6. cikkével összhangban.

                                               

* Megjegyzés a HL-nek: e rendelet hatálybalépését követő 18 hónap.
1 HL L 169., 2003.6.29., 10. o.
2 HL L 15., 2008.1.18., 5. o.
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A 91/414/EGK irányelv értelmében elvégzett vizsgálat alapján e rendelet 13. cikkének (2) 

bekezdésével összhangban rendeletet fogadnak el az ilyen anyagok jóváhagyásáról. A b) 

pontban említett hatóanyagok esetében ez a jóváhagyás nem tekinthető a jóváhagyás e 

rendelet 14. cikkében említett megújításának.

(2) A 91/414/EGK irányelv 13. cikkének (1)–(4) bekezdése és annak II. és III. melléklete 

továbbra is alkalmazandó az azon irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok, és az e 

cikk (1) bekezdésnek megfelelően jóváhagyott hatóanyagok tekintetében, a következők 

szerint:

a) a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése alá tartozó hatóanyagokra ezek 

felvételének vagy jóváhagyásának időpontjától számított öt évig;

b) a felvétel vagy jóváhagyás időpontjától számított tíz évig olyan hatóanyagokra, 

amelyek 1993. július 26-án nem voltak forgalomban;

c) a felvétel megújításának vagy a jóváhagyás megújításának időpontjától számított öt 

évig olyan hatóanyagokra, melyek felvétele a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe 

…*-ig lejár. Ez a rendelkezés kizárólag a jóváhagyás megújításához szükséges 

adatokra vonatkozik, és azokra az adatokra, amelyekről addig az időpontig igazolták, 

hogy megfelelnek a helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek.

                                               

* Megjegyzés a HL-nek: e rendelet kihirdetése napját követő 24 hónap.
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(3) Ha a 91/414/EGK irányelv 13. cikke az e cikk (1) vagy (2) bekezdése folytán 

alkalmazandó, akkor az az adott tagállam Közösséghez való csatlakozásáról szóló 

csatlakozási okmányban az irányelv tekintetében meghatározott különös szabályok hatálya 

alá tartozik.

(4) Olyan hatóanyagok esetében, amelyeknél az első jóváhagyás …*-ig lejár, a hatóanyag 

gyártója a 14. cikkben meghatározott kérelmet az első jóváhagyás lejárta előtt legalább két 

évvel benyújtja a tagállamhoz, valamint annak egy-egy példányát megküldi a többi 

tagállamnak, a Bizottságnak és a Hatóságnak.

(5) A növényvédő szerek iránti olyan engedélykérelmek esetében,

a) amelyek a 91/414/EGK irányelv 4. cikke szerintiek és még nem határoztak róluk a 

tagállamokban, vagy

b) amelyeket várhatóan módosítanak vagy visszavonnak a 91/414/EGK irányelv I. 

mellékletébe történő felvételt vagy az e cikk (1) bekezdésével összhangban történt 

jóváhagyást követően

a döntés …**-án az ezen időpontot megelőzően hatályos nemzeti jog alapján történik.

A döntést követően e rendelet alkalmazandó.

(6) A 91/414/EGK irányelv 16. cikke szerint címkézett termékek …***-ig forgalmazhatók.

                                               

* Megjegyzés a HL-nek: e rendelet hatálybalépését követő 36 hónap.
** Megjegyzés a HL-nek: e rendelet hatálybalépését követő 18 hónap.
*** Megjegyzés a HL-nek: e rendelet hatálybalépését követő 66 hónap.
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(7) …*-ig a Bizottság elkészíti az 1991/414/EGK irányelv I. mellékletében foglalt olyan 

anyagok jegyzékét, amelyek megfelelnek az e rendelet II. mellékletének 4. pontjában 

megállapított kritériumoknak, és amelyekre alkalmazni kell az e rendelet 50. cikkének

rendelkezéseit.

81. cikk

Ellenanyagokra, kölcsönhatás-fokozókra,

segédanyagokra és hatásjavítókra vonatkozó eltérések

(1) A 28. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok a 26. cikkben említett munkaprogram 

elfogadását követő ötéves időtartamra engedélyezhetik területükön az olyan, 

ellenanyagokat és kölcsönhatás-fokozókat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba 

hozatalát, melyek nincsenek jóváhagyva, de szerepelnek a munkaprogramban.

(2) A 27. cikktől eltérve és a közösségi jog sérelme nélkül a tagállamok …*-ig alkalmazhatnak 

nemzeti rendelkezéseket a III. mellékletben nem szereplő segédanyagok tekintetében.

Amennyiben …*-t követően valamely tagállamnak alapos oka van azt feltételezni, hogy a 

III. mellékletben nem szereplő valamely segédanyag valószínűleg komoly kockázatot 

jelent az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre, akkor ideiglenesen 

megtilthatja vagy korlátozhatja az adott segédanyagnak a területén történő alkalmazását. A 

tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és 

megindokolja határozatát. A 71. cikket alkalmazni kell.

                                               

* Megjegyzés a HL-nek: e rendelet hatálybalépését követő 78 hónap.
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(3) Az 58. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok az 58. cikk (2) bekezdésében említett 

részletes szabályok elfogadásáig nemzeti rendelkezéseket alkalmazhatnak a hatásjavítók 

engedélyezése tekintetében.

82. cikk

Felülvizsgálati záradék

A Bizottság …*-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az engedélyek kölcsönös 

elismeréséről, és különösen a 36. cikk (3) bekezdésében és az 50. cikk (2) bekezdésben említett 

rendelkezések tagállamok általi alkalmazásáról, az Európai Közösség három zónára való 

felosztásáról, a hatóanyagok, az ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók II. melléklet szerinti 

jóváhagyási kritériumainak alkalmazásáról, valamint annak a mezőgazdaság diverzifikációjára és 

versenyképességére, továbbá az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásáról. A jelentést 

– szükség esetén – az említett rendelkezések módosítására irányuló megfelelő jogalkotási javaslatok 

kísérhetik.

83. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 80. cikk sérelme nélkül az V. mellékletben felsorolt jogi aktusokkal módosított 79/117/EGK és 

91/414/EGK irányelv …** hatályát veszti, az említett mellékletben foglalt irányelveknek a nemzeti 

jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami 

kötelezettségek sérelme nélkül.

                                               

* Megjegyzés a HL-nek: e rendelet hatálybalépését követő 60 hónap.
** Megjegyzés a HL-nek: e rendelet hatálybalépését követő 18 hónap.
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A hatályon kívül helyezett irányelvekre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként 

kell értelmezni. Különösen az egyéb közösségi jogszabályokban – például az 1782/2003/EK 

rendeletben – a 91/414/EGK irányelv 3. cikkére való hivatkozást az e rendelet 55. cikkére való 

hivatkozásként kell értelmezni.

84. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

A Bizottság …*-ig elfogadja a következőket :

a) az e rendelet elfogadásának időpontjában már jóváhagyott hatóanyagok jegyzékét 

tartalmazó rendelet;

b) a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelményekről szóló, a 8. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában említett rendelet;

c) a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelményekről szóló, a 8. cikk (1) 

bekezdésének c) pontjában említett rendelet;

d) a növényvédő szerek kockázatértékelésének egységes elveiről szóló, a 36. cikkben említett 

rendelet;

                                               

* Megjegyzés a HL-nek: e rendelet hatálybalépését követő 18 hónap.
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e) a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelményeket tartalmazó, a 65. cikk (1) 

bekezdésében említett rendelet.

Ezt a rendeletet …*-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

                                               

* E rendelet hatálybalépését követő 18 hónap.
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I. MELLÉKLET

Zónák meghatározása a növényvédő szerek engedélyezéséhez

a 3. cikk (15) pontjában említettek szerint

„A” zóna – észak

Ebbe a zónába a következő tagállamok tartoznak:

Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Svédország

„B” zóna – közép

Ebbe a zónába a következő tagállamok tartoznak:

Belgium, Cseh Köztársaság, Németország, Írország, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, 

Ausztria, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Egyesült Királyság

„C” zóna – dél

Ebbe a zónába a következő tagállamok tartoznak:

Bulgária, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Málta, Portugália
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II. MELLÉKLET

A hatóanyagok, ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók

 II. fejezet szerinti jóváhagyására vonatkozó eljárás és kritériumok

1. Értékelés

1.1. A 4–21. cikkben meghatározott értékelési és döntéshozatali folyamat során az előadó

tagállam és a Hatóság együttműködik a kérelmezővel a dokumentációval kapcsolatos 

kérdések gyors megoldása vagy annak korai szakaszban történő megállapítása

érdekében, hogy a dokumentáció értékeléséhez szükség van-e további 

magyarázatokra vagy kiegészítő vizsgálatok elvégzésére, többek között a jóváhagyás 

korlátozásának kiküszöböléséhez, a növényvédő szer felhasználására javasolt 

feltételek módosításához vagy a növényvédő szer jellegének vagy összetételének az e 

rendelet követelményeinek teljes körű betartása érdekében történő módosításához 

szükséges információk tekintetében.

1.2. A Hatóság és az előadó tagállam általi értékelésnek tudományos elveken kell 

alapulnia és szakértői vélemény igénybevételével kell történnie.

1.3. A 4–21. cikkben meghatározott értékelési és döntéshozatali folyamat során a 

tagállamok és a Hatóság figyelembe veszik az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi 

Állandó Bizottság keretében a kockázatértékelés esetlegesen szükséges pontosítása 

érdekében kidolgozott útmutatásokat.
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2. Általános döntéshozatali kritériumok

2.1. A 4. cikk kizárólag akkor tekinthető teljesítettnek, ha a benyújtott dokumentáció 

alapján az engedélyezés várhatóan legalább egy tagállamban lehetséges lesz az adott 

hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer legalább egy reprezentatív 

felhasználása tekintetében.

2.2. További információk szolgáltatása

Hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó elvileg kizárólag teljes 

dokumentáció benyújtása esetén hagyható jóvá.

Hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó rendkívüli esetekben jóváhagyható 

annak ellenére is, hogy egyes információk még pótolandók, amennyiben

a) az adatszolgáltatási követelményeket a dokumentáció benyújtását követően 

módosították vagy pontosították; vagy,

b) az információ megerősítő jellegű, melynek célja a döntés megbízhatóságának 

növelése.

2.3. A jóváhagyásra vonatkozó korlátozások

Amennyiben szükséges, a jóváhagyás a 6. cikkben említett feltételek és korlátozások 

mellett is történhet.
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Amennyiben az előadó tagállam úgy véli, hogy a beadott dokumentációból 

hiányoznak bizonyos információk, amelynek eredményeként a hatóanyagot csak 

korlátozásokkal lehet jóváhagyni, a lehető leghamarabb felveszi a kapcsolatot a 

kérelmezővel olyan további információk beszerzése érdekében, melyek révén ezek a 

korlátozások elkerülhetők.

3. Hatóanyag jóváhagyásának kritériumai

3.1. Dokumentáció

A 7. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott dokumentáció adott esetben tartalmazza a 

megengedett napi bevitel (ADI), a megengedett kezelői expozíciós szint (AOEL) és 

az akut referenciadózis (ARfD) megállapításához szükséges információkat.

Olyan hatóanyagok, ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók esetében, amelyeknél a 

takarmányok vagy élelmiszerek készítésére használt növényekhez való felhasználás 

egy vagy több reprezentatív felhasználás körébe tartozik, vagy amelyek közvetlenül 

maradékanyagokat eredményeznek az élelmiszerekben vagy takarmányokban, a 7. 

cikk (1) bekezdése szerint benyújtott dokumentáció tartalmazza a kockázatértékelés 

elvégzéséhez és a végrehajtáshoz szükséges információkat.

A dokumentáció különösen

a) lehetővé teszi az aggodalomra okot adó maradékanyagok azonosítását;

b) megbízhatóan előre jelzi a maradékanyagokat az élelmiszerekben és 

takarmányokban, ideértve a következő növényállományokat is;

c) adott esetben megbízhatóan előre jelzi a feldolgozás és/vagy keverés hatásait 

tükröző megfelelő maradékanyag-értéket;
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d) lehetővé teszi a megengedett maradékanyag-határértéknek (MRL) az 

általánosan alkalmazott, megfelelő módszerekkel történő megállapítását a 

növényi termékekre és – adott esetben – az állati eredetű termékekre is, ha a 

növényi termék vagy annak egy része állatok takarmányozására szolgál;

e) adott esetben lehetővé teszi a feldolgozás és/vagy keverés miatti koncentrációs 

vagy hígítási tényezők meghatározását.

A 7. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott dokumentációnak elégségesnek kell lennie 

ahhoz, hogy adott esetben meg lehessen becsülni a hatóanyag további sorsát és 

terjedését a környezetben, valamint a nem célfajokra gyakorolt hatását.

3.2. Hatékonyság

Hatóanyagot önmagában vagy ellenanyaggal, illetve kölcsönhatás-fokozóval társítva 

csak abban az esetben lehet jóváhagyni, ha egy vagy több reprezentatív felhasználás 

tekintetében megállapították, hogy a helyes növényvédelmi gyakorlatnak megfelelő 

felhasználás esetén, valamint figyelembe véve a reális felhasználás feltételeit is, a 

növényvédő szer kellően hatékony. Ezt a követelményt a növényvédő szerek 

értékelésének és engedélyezésének a 29. cikk (6) bekezdésében említett egységes 

elveivel összhangban kell értékelni.
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3.3. Az anyagcseretermékek jelentősége

Adott esetben a benyújtott dokumentációnak elégségesnek kell lennie az 

anyagcseretermékek toxikológiai, ökotoxikológiai vagy környezeti vonatkozásainak 

megállapításához.

3.4. A hatóanyagok, ellenanyagok vagy kölcsönhatás-fokozók összetétele

3.4.1.A specifikációnak meg kell határoznia a minimális tisztasági fokot, a 

szennyező anyagokat, valamint adott esetben az 

izomereket/diasztereoizomereket és adalékanyagokat, és ezek legnagyobb 

megengedett mennyiségét, valamint a toxikológiai, ökotoxikológiai és 

környezeti szempontból aggodalomra okot adó szennyező anyagok 

mennyiségét, elfogadható határértékek között.

3.4.2.A specifikációnak adott esetben meg kell felelnie a vonatkozó Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezet (FAO) specifikációinak, amennyiben ilyen létezik. 

Szükség esetén azonban szigorúbb specifikációk is elfogadhatók, amennyiben 

az az emberek vagy állatok egészségének, illetve a környezetnek a védelme 

érdekében indokolt.

3.5. Analitikai módszerek

3.5.1.Az előállított hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó elemzésére, 

valamint a toxikológiai, ökotoxikológiai vagy környezetvédelmi szempontból 

aggodalomra okot adó vagy az előállított hatóanyagban, ellenanyagban vagy 

kölcsönhatás-fokozóban 1 g/kg-nál nagyobb koncentrációban jelen lévő 

szennyező anyagok meghatározására szolgáló módszereknek validáltnak, 

igazoltan kellően specifikusnak, megfelelően kalibráltnak és pontosnak kell 

lenniük.
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3.5.2.A hatóanyag és jelentős anyagcseretermékei tekintetében a növényeknél, az 

állatoknál és a környezetben, valamint az ivóvíz esetében végzett 

maradékanyag-elemzéshez használt módszereknek – adott esetben –

validáltnak, és az aggodalomra okot adó koncentrációk tekintetében igazoltan 

kellően érzékenynek kell lenniük.

3.5.3.Az értékelés a növényvédő szerek értékelésének és engedélyezésének a 29. 

cikk (6) bekezdésében említett egységes elvei szerint történt.

3.6. Az emberi egészségre gyakorolt hatás

3.6.1.Adott esetben ADI, AOEL és ARfD értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 

megállapításakor megfelelő, legalább 100-as biztonsági ráhagyást kell 

alkalmazni, figyelembe véve a hatások típusát és súlyosságát, valamint a 

népesség konkrét csoportjainak érzékenységét.

3.6.2.Hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben 

hagyható jóvá, ha – a hatóanyagokra, ellenanyagokra vagy kölcsönhatás-

fokozókra vonatkozó adatszolgáltatási követelményekkel összhangban, 

valamint más rendelkezésre álló adatokra és információkra, többek között a 

szakirodalom áttekintésére figyelemmel elvégzett emelt szintű genotoxicitási 

vizsgálatoknak a Hatóság által megvizsgált értékelése alapján – a hatóanyag, 

ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó nincs a 67/548/EGK irányelv 

rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú mutagénként besorolva, illetve 

nem kell akként besorolni.
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3.6.3.Hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben 

hagyható jóvá, ha – a hatóanyagokra, ellenanyagokra vagy kölcsönhatás-

fokozókra vonatkozó adatszolgáltatási követelményekkel összhangban, 

valamint más rendelkezésre álló adatokra és információkra, többek között a 

szakirodalom áttekintésére figyelemmel elvégzett karcinogenitási 

vizsgálatoknak a Hatóság által megvizsgált értékelése alapján – a hatóanyag, 

ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó nincs a 67/548/EGK irányelv 

rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú karcinogénként besorolva, illetve 

nem kell akként besorolni, kivéve, ha a növényvédő szerben lévő ilyen 

hatóanyagnak, ellenanyagnak vagy kölcsönhatás-fokozónak való humán 

expozíció mértéke a felhasználás javasolt reális feltételei mellett 

elhanyagolható, azaz a terméket zárt rendszerekben vagy az emberrel való 

érintkezést kizáró körülmények között használják, és az adott hatóanyag, 

ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó élelmiszerben vagy takarmányban 

kimutatható maradékanyagainak értéke nem haladja meg a 396/2005/EK 

rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott 

alapértéket.
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3.6.4.Hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben 

hagyható jóvá, ha – a hatóanyagokra, ellenanyagokra vagy kölcsönhatás-

fokozókra vonatkozó adatszolgáltatási követelményekkel összhangban, 

valamint más rendelkezésre álló adatokra és információkra, többek között a 

szakirodalom áttekintésére figyelemmel a reprodukciót károsító tulajdonságra 

elvégzett vizsgálatoknak a Hatóság által megvizsgált értékelése alapján – a 

hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó nincs a 67/548/EGK irányelv 

rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként 

besorolva, illetve nem kell akként besorolni, kivéve, ha a növényvédő szerben 

lévő ilyen hatóanyagnak, ellenanyagnak vagy kölcsönhatás-fokozónak való 

humán expozíció mértéke a felhasználás javasolt reális feltételei mellett 

elhanyagolható, azaz a terméket zárt rendszerekben vagy az emberrel való 

érintkezést kizáró körülmények között használják, és az adott hatóanyag, 

ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó élelmiszerben vagy takarmányban 

kimutatható maradékanyagainak értéke nem haladja meg a 396/2005/EK 

rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott 

alapértéket.

3.6.5.A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben 

hagyható jóvá, ha közösségi vagy nemzetközileg elfogadott vizsgálati

iránymutatások szerint történt értékelése vagy egyéb rendelkezésre álló, a 

Hatóság által felülvizsgált adatok és információk – többek között a 

szakirodalom áttekintése – alapján az anyag nem tekinthető az emberekre 

nézve esetleg káros hatású, endokrin-romboló tulajdonságú anyagnak, kivéve, 

ha a növényvédő szerben, ellenanyagban vagy kölcsönhatás-fokozóban lévő 

ilyen hatóanyagnak való humán expozíció mértéke a felhasználás javasolt 

reális feltételei mellett elhanyagolható, azaz a terméket zárt rendszerekben 

vagy az emberrel való érintkezést kizáró körülmények között használják, és az 

adott hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó élelmiszerben vagy 

takarmányban kimutatható maradékanyagainak értéke nem haladja meg a 

396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján 

meghatározott alapértéket.
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3.7. Az anyag további sorsa és viselkedése a környezetben

3.7.1.Hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben 

hagyható jóvá, ha nem tekinthető a környezetben tartósan megmaradó szerves 

szennyező anyagnak (POP).

A POP anyagnak tekintendő azon anyag, amelynek esetében az alábbiakban 

leírt mindhárom kritérium teljesül:

3.7.1.1. Tartósan megmaradó anyag

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében teljesül a 

tartósan megmaradó anyag kritériuma, ha: bizonyított, hogy az 

anyag 50%-os minőségromlásának ideje (DT50-értéke) vízben a 

két hónapot, talajban vagy üledékben pedig a hat hónapot 

meghaladja; 

3.7.1.2. Biológiai felhalmozódás:

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében teljesül a 

biológiai felhalmozódás kritériuma, ha

- bizonyított, hogy vízben élő fajok esetében az anyag 

biokoncentrációs tényezője vagy bioakkumulációs tényezője 

nagyobb, mint 5 000, vagy ilyen adatok hiányában az n-oktanol/víz 

megoszlási együttható (log Ko/w) értéke nagyobb, mint 5; vagy 

- bizonyított, hogy a hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-

fokozó más szempontból kockázatot jelent, mint például nagyfokú 

biológiai felhalmozódás a célfajoktól eltérő fajokban, magas 

toxicitás vagy ökotoxicitás; 
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3.7.1.3. Nagyfokú vándorlási képesség a környezetben:

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében teljesül

a nagyfokú környezeti vándorlási képesség kritériuma, ha

- a hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó potenciális 

problémát jelentő mért koncentrációi a kibocsátási forrásoktól 

távoli helyeken; vagy 

- azt mutató megfigyelési adatok, hogy a hatóanyag, ellenanyag vagy 

kölcsönhatás-fokozó nagy távolságra vándorolhatott levegőn, vízen 

vagy vándorló fajokon keresztül, azzal a veszéllyel, hogy a 

hatóanyag bekerül egy befogadó környezetbe; vagy

- olyan, a környezetben az anyag további sorsát meghatározó 

tulajdonságok és/vagy modellezési eredmények, melyek azt 

mutatják, hogy a hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó 

képes a környezetben nagy távolságra vándorolni levegőn, vízen 

vagy vándorló fajokon keresztül, képes továbbá a kibocsátási 

forrástól távoli helyen bekerülni egy befogadó környezetbe. A 

levegőn keresztül jelentős mértékben vándorló hatóanyag, 

ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében a levegőben mért 

DT50-értéknek meg kell haladnia a két napot.

3.7.2.Hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben 

hagyható jóvá, ha nem tekinthető a környezetben tartósan megmaradó, 

biológiailag felhalmozódó és mérgező (PBT) anyagnak.

Az az anyag, amelynek esetében teljesül az alábbiakban leírt mindhárom 

kritérium, PBT anyagnak tekintendő:
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3.7.2.1. Tartósan megmaradó anyag

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében teljesül a 

tartósan megmaradó anyag kritériuma, ha:

– felezési ideje tengervízben több mint 60 nap, vagy

– felezési ideje édesvízben vagy torkolati vízben több mint 40 nap, 

vagy

– felezési ideje tengeri üledékben több mint 180 nap, vagy

– felezési ideje édesvíz vagy torkolati víz üledékében több mint 120 

nap, vagy

– felezési ideje talajban több mint 120 nap.

A környezetben való tartós megmaradás értékelése a kérelmező által 

ismertetendő, megfelelő körülmények között gyűjtött, rendelkezésre álló 

felezésidő-adatok alapján történik.

3.7.2.2. Biológiai felhalmozódás

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében teljesül a 

biológiai felhalmozódás kritériuma, ha a biokoncentrációs tényező 

nagyobb mint 2 000.

A biológiai felhalmozódás értékelése a vízben élő fajok 

biokoncentrációja tekintetében mért adatok alapján történik. Édesvízi és 

tengeri fajokra vonatkozó adatok egyaránt használhatók.
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3.7.2.3. Toxicitás

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében teljesül a 

toxicitás kritériuma, ha

– tengeri vagy édesvízi élőlényekre a hosszú távon megfigyelhető 

hatást nem okozó koncentráció kisebb, mint 0,01 mg/l, vagy

– az anyag karcinogénként (1. vagy 2. kategória), mutagénként (1. 

vagy 2. kategória) vagy reprodukciót károsító anyagként (1., 2. 

vagy 3. kategória) van besorolva, vagy

– az alábbi besorolások szerint a krónikus toxicitásra egyéb 

bizonyítékok léteznek: T, R48, vagy Xn, R48 a 67/548/EGK 

irányelv szerint.

3.7.3.Hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben 

hagyható jóvá, ha nem tekinthető a környezetben igen tartósan megmaradó és

biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak.

Azon anyag, amelynek esetében az alábbiakban leírt mindkét kritérium teljesül, 

vPvB anyagnak tekintendő:
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3.7.3.1. Tartósan megmaradó anyag

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében akkor 

teljesül az igen tartósan megmaradó anyag kritériuma, ha

– felezési ideje tengervízben, édesvízben vagy torkolati vízben több 

mint 60 nap, vagy

– felezési ideje tengeri üledékben, édesvízi vagy torkolati vízi 

üledékben több mint 180 nap, vagy

– felezési ideje talajban több mint 180 nap.

3.7.3.2. Biológiai felhalmozódás

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó esetében akkor 

teljesül a biológiailag nagyon felhalmozódó anyag kritériuma, ha a 

biokoncentrációs tényező (BCF) nagyobb, mint 5000.



11119/08 (GFT/mb)/fe 14
II. MELLÉKLET DG B 2B HU

3.8. Ökotoxicitás

3.8.1.A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó kizárólag abban az esetben 

hagyható jóvá, ha a kockázatelemzés szerint a kockázatok a növényvédő szerek 

értékelésének és engedélyezésének a 29. cikk (6) bekezdésében említett 

egységes elveiben leírt kritériumok alapján a hatóanyagot, ellenanyagot vagy 

kölcsönhatás-fokozót tartalmazó növényvédő szer felhasználásának javasolt 

reális feltételei mellett elfogadhatók. Az értékelésnek figyelembe kell vennie a 

hatások súlyosságát, az adatok bizonytalanságát, és a szervezetek azon 

csoportjainak a számát, amelyekre a hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-

fokozó a tervezett felhasználás során várhatóan káros hatással lesz.

3.8.2.A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben 

hagyható jóvá, ha közösségi vagy nemzetközileg elfogadott vizsgálati 

iránymutatások szerint történt értékelése alapján az anyag nem tekinthető a 

célszervezetektől eltérő szervezetekre nézve esetleg káros hatású, endokrin-

romboló tulajdonságú anyagnak, kivéve, ha a növényvédő szerben lévő ilyen 

hatóanyagnak való expozíció mértéke a felhasználás javasolt reális feltételei 

mellett a célszervezetektől eltérő szervezetekre nézve elhanyagolható.

3.9. A maradékanyag fogalmának meghatározása

A hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó csak abban az esetben hagyható 

jóvá, ha – adott esetben – a maradékanyag fogalma meghatározható a 

kockázatelemzés és a rendelet végrehajtásának céljára.
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3.10. Az anyag további sorsa és viselkedése a felszín alatti vizekben

Hatóanyag kizárólag abban az esetben hagyható jóvá, ha egy vagy több reprezentatív 

felhasználás tekintetében megállapították, hogy a növényvédő szer reális 

felhasználási feltételek melletti alkalmazását követően a hatóanyag és 

az anyagcsere-, bomlás- és reakciótermékek előre jelzett koncentrációja a felszín 

alatti vizekben következetesen megfelel a növényvédő szerek értékelésének és 

engedélyezésének a 29. cikk (6) bekezdésében említett egységes elveiben leírt 

kritériumoknak.

4. A jövőben helyettesítendő anyag

Hatóanyag akkor hagyható jóvá a 24. cikk szerinti, jövőben helyettesítendő anyagként, ha 

teljesül az alábbi kritériumok egyike:

– ADI-, ARfD- vagy AOEL-értéke jelentősen alacsonyabb a 

hatóanyagok/felhasználási kategóriák csoportjain belüli jóváhagyott hatóanyagok 

többségének ezen értékénél;

– esetében teljesül a PBT-anyagként való besorolás két kritériuma;

– a kritikus hatások (mint például a fejlődéssel kapcsolatos neurotoxikus vagy 

immunotoxikus hatások) jellege a felhasználási és expozíciós módokkal együtt 

aggodalomra okot adó helyzetet teremt – pl. nagy kockázatot jelent a felszín alatti 

vizekre –, még akkor is, ha nagyon szigorú kockázatkezelési intézkedéseket 

alkalmaznak (mint például teljes körű egyéni védőfelszerelés vagy nagyon nagy 

védőzóna);
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– jelentős arányban tartalmaz inaktív izomereket.

– a 67/548/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően 1. vagy 2. kategóriájú 

karcinogén vagy akként kell besorolni, ha az anyagot nem zárták ki a 3.6.3. pontban 

megállapított kritériumokkal összhangban;

– a 67/548/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően 1. vagy 2. kategóriájú 

reprodukciót károsító anyag vagy akként kell besorolni, ha az anyagot nem zárták ki 

a 3.6.4. pontban megállapított kritériumokkal összhangban;

– ha közösségi vagy nemzetközileg elfogadott vizsgálati iránymutatások szerint történt 

értékelése vagy egyéb rendelkezésre álló, a Hatóság által felülvizsgált adatok és 

információk alapján az anyag az emberekre nézve esetleg káros hatású, endokrin-

romboló tulajdonságú anyagnak tekinthető, ha az anyagot nem zárták ki a 3.6.5. 

pontban megállapított kritériumokkal összhangban.

5. Kis kockázatú hatóanyagok

A hatóanyag nem tekinthető kis kockázatúnak, amennyiben a 67/548/EGK irányelv szerint 

a következők közül legalább egynek minősítették vagy kell minősíteni:

– karcinogén;

– mutagén;

– reprodukciót károsító;
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– túlérzékenységet kiváltó;

– nagyon toxikus vagy toxikus;

– robbanóanyag;

– maró.

Nem tekinthető kis kockázatúnak továbbá akkor sem, ha

– a környezetben tartósan megmarad (felezési ideje talajban több mint 60 nap), vagy

– a biokoncentrációs tényező 100-nál nagyobb, vagy

– endokrin-rombolónak tekintendő.
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III. MELLÉKLET

Növényvédő szerekben nem engedélyezett segédanyagok jegyzéke a 27. cikkben említettek szerint
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IV. MELLÉKLET

Az 50. cikk szerinti összehasonlító értékelés

1. Az összehasonlító értékelés feltételei

Egy növényvédő szer engedélyezésének alternatív növényvédő szer vagy nem vegyi 

jellegű védekezési vagy megelőzési módszer javára történő elutasítása vagy visszavonása , 

a továbbiakban: a helyettesítés mérlegelésekor az alternatívának a tudományos és műszaki 

ismeretekre figyelemmel jelentősen kisebb kockázatot kell jelentenie az egészségre vagy a 

környezetre. Az alternatíva értékelése során igazolódnia kell annak, hogy az a 

célorganizmus tekintetében a másik szerhez hasonló hatással használható-e úgy, hogy a 

felhasználónak nem okoz jelentős gazdasági vagy gyakorlati hátrányokat.

Az engedélyezés elutasításának vagy visszavonásának további feltételei:

a) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha az egyéb módszerek vagy a hatóanyagok 

kémiai sokfélesége megfelelő ahhoz, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen a 

célszervezetben kialakuló rezisztencia veszélye; valamint

b) csak olyan növényvédő szerek helyettesíthetők, amelyek használata jelentősen 

nagyobb kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a környezetre; valamint

c) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha – szükség esetén – lehetőséget biztosítottak 

a gyakorlati felhasználásból származó tapasztalatszerzésre, ha ilyenek még nem 

álltak rendelkezésre.
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2. Jelentős kockázati különbség

A kockázatok közötti jelentős különbséget eseti alapon az illetékes hatóság állapítja meg. 

Figyelembe kell venni a hatóanyag és a növényvédő szer tulajdonságait, és a népesség 

különböző alcsoportjainak (hivatásos vagy nem hivatásos felhasználók, a növényvédő szer 

alkalmazásának környezetében tartózkodók, a növényvédő szerrel dolgozók, helyi lakosok, 

különösen sérülékeny csoportok vagy fogyasztók) az élelmiszeren, takarmányon, ivóvízen 

vagy környezeten keresztüli közvetlen vagy közvetett lehetséges expozícióját. Figyelembe 

kell venni más tényezőket is, mint például a felhasználási korlátozások szigorúságát és az 

előírt egyéni védőfelszereléseket.

A környezet tekintetében adott esetben a kockázati különbség jelentősnek tekintendő, ha a 

különböző növényvédő szerek toxicitás/expozíciós arány értékei között az arány legalább 

tízszeres.

3. Jelentős gyakorlati és gazdasági hátrány

A felhasználó számára jelentős gyakorlati és gazdasági hátrány a célszervezet elleni 

megfelelő védekezés fenntartását ellehetetlenítő, a munkavégzésben vagy az üzleti 

tevékenységben jelentkező jelentős, számszerűsíthető hátrány. Ilyen jelentős hátrány lehet 

például az alternatívák felhasználásához szükséges műszaki felszerelés hiánya vagy azok 

biztosításának gazdasági lehetetlensége.

Ha az összehasonlító értékelés azt mutatja, hogy valamely növényvédő szer 

felhasználásának korlátozása és/vagy tilalma ilyen hátrányokat okozhat, akkor ezt a 

döntéshozatal során figyelembe kell venni. Az ilyen helyzetet bizonyítani kell.
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V. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett irányelvek és azok módosításai a 83. cikkben említettek szerint

A. a 91/414/EGK irányelv

A 91/414/EGK irányelvet módosító jogi 

aktusok

Az átültetés határideje

a 93/71/EGK irányelv 1994. augusztus 3.

a 94/37/EK irányelv 1995. július 31.

a 94/79/EK irányelv 1996. január 31.

a 95/35/EK irányelv 1996. június 30.

a 95/36/EK irányelv 1996. április 30.

a 96/12/EK irányelv 1997. március 31.

a 96/46/EK irányelv 1997. április 30.

a 96/68/EK irányelv 1997. november 30.

a 97/57/EK irányelv 1997. október 1.

a 2000/80/EK irányelv 2002. július 1.

a 2001/21/EK irányelv 2002. július 1.
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a 2001/28/EK irányelv 2001. augusztus 1.

a 2001/36/EK irányelv 2002. május 1.

a 2001/47/EK irányelv 2001. december 31.

a 2001/49/EK irányelv 2001. december 31.

a 2001/87/EK irányelv 2002. március 31.

a 2001/99/EK irányelv 2003. január 1.

a 2001/103/EK irányelv 2003. április 1.

a 2002/18/EK irányelv 2003. június 30.

a 2002/37/EK irányelv 2003. augusztus 31.

a 2002/48/EK irányelv 2002. december 31.

a 2002/64/EK irányelv 2003. március 31.

a 2002/81/EK irányelv 2003. június 30.

a 2003/5/EK irányelv 2004. április 30.

a 2003/23/EK irányelv 2003. december 31.

a 2003/31/EK irányelv 2004. június 30.

a 2003/39/EK irányelv 2004. szeptember 30.

a 2003/68/EK irányelv 2004. március 31.
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a 2003/70/EK irányelv 2004. november 30.

a 2003/79/EK irányelv 2004. június 30.

a 2003/81/EK irányelv 2005. január 31.

a 2003/82/EK irányelv 2004. július 30.

a 2003/84/EK irányelv 2004. június 30.

a 2003/112/EK irányelv 2005. április 30.

a 2003/119/EK irányelv 2004. szeptember 30.

a 806/2003/EK rendelet -

a 2004/20/EK irányelv 2005. július 31.

a 2004/30/EK irányelv 2004. november 30.

a 2004/58/EK irányelv 2005. augusztus 31.

a 2004/60/EK irányelv 2005. február 28.

a 2004/62/EK irányelv 2005. március 31.

a 2004/66/EK irányelv 2004. május 1.

a 2004/71/EK irányelv 2005. március 31.

a 2004/99/EK irányelv 2005. június 30.

a 2005/2/EK irányelv 2005. szeptember 30.



11119/08 (GFT/mb)/fe 4
V. MELLÉKLET DG B 2B HU

a 2005/3/EK irányelv 2005. szeptember 30.

a 2005/25/EK irányelv 2006. május 28.

a 2005/34/EK irányelv 2005. november 30.

a 2005/53/EK irányelv 2006. augusztus 31.

a 2005/54/EK irányelv 2006. augusztus 31.

a 2005/57/EK irányelv 2006. október 31.

a 2005/58/EK irányelv 2006. május 31.

a 2005/72/EK irányelv 2006. december 31.

a 2006/5/EK irányelv 2007. március 31.

a 2006/6/EK irányelv 2007. március 31.

a 2006/10/EK irányelv 2006. szeptember 30.

a 2006/16/EK irányelv 2007. január 31.

a 2006/19/EK irányelv 2006. szeptember 30.

a 2006/39/EK irányelv 2007. július 31.

a 2006/41/EK irányelv 2007. január 31.

a 2006/45/ irányelv 2006. szeptember 18.

a 2006/64/EK irányelv 2007. október 31.

a 2006/74 irányelv 2007. november 30.

a 2006/75/EK irányelv 2007. március 31.

 a 2006/85/EK irányelv 2008. január 31.

a 2006/104/EK irányelv 2007. január 1.
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a 2006/131/EK irányelv 2007. június 30.

a 2006/132/EK irányelv 2007. június 30.

a 2006/133/EK irányelv 2007. június 30.

a 2006/134/EK irányelv 2007. június 30.

a 2006/135/EK irányelv 2007. június 30.

a 2006/136/EK irányelv 2007. június 30.

a 2007/5/EK irányelv 2007. március 31.

a 2007/6/EK irányelv 2007. július 31.

a 2007/21/EK irányelv 2007. december 12.

a 2007/25/EK irányelv 2008. március 31.

a 2007/31/EK irányelv 2007. szeptember 1.

a 2007/50/EK irányelv 2008. május 31.

a 2007/52/EK irányelv 2008. március 31.

a 2007/76/EK irányelv 2009. április 30.

a 2008/40/EK irányelv 2009. április 30.

a 2008/41/EK irányelv 2009. június 30.

a 2008/45/EK irányelv 2008. augusztus 8.

a 2008/66/EK irányelv 2009. június 30. 
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B. a 79/117/EGK irányelv

A 79/117/EGK irányelvet módosító jogi 

aktusok

Az átültetés határideje

a 83/131/EGK irányelv 1984. október 1.

a 85/298/EGK irányelv 1986. január 1.

a 86/214/EGK irányelv -

a 86/355/EGK irányelv 1987. július 1.

a 87/181/EGK irányelv 1988. január 1. és 1989. január 1.

a 87/477/EGK irányelv 1988. január 1.

a 89/365/EGK irányelv 1989. december 31.

a 90/335/EGK irányelv 1991. január 1.

a 90/533/EGK irányelv 1990. december 31. és 1990. szeptember 30.

a 91/118/EGK irányelv 1992. március 31.

a 807/2003/EK rendelet -

a 850/2004/EK rendelet -
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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2006. július 19-én benyújtotta a Tanácsnak a növényvédő szerek 

forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatot1. A 

javaslat a Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésén, valamint 152. cikke (4) bekezdésének 

b) pontján alapul.

2. Az Európai Parlament 2007. október 23-án elfogadta az első olvasat során kialakított 

véleményét2. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. március 14-én, a Régiók 

Bizottsága pedig 2007. február 1-jén nyilvánított véleményt.

3. A Tanács 2008. szeptember 15-én, a Szerződés 251. cikkének megfelelően elfogadta 

közös álláspontját.

II. CÉLKITŰZÉSEK

A javaslat a 91/414/EGK irányelv helyébe lép, célja pedig az alábbiak elérése:
– az emberek, az állatok és a környezet magasabb szintű védelme a növényvédő szerek 

engedélyezésének és forgalomba hozatalának összefüggésében,
– a növényvédő szerek jobb ágazati harmonizációja és beszerezhetősége, valamint
– a hatóanyagok jóváhagyására és a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó 

eljárások aktualizálása és egyszerűsítése.

A javaslat főbb elemei különösen az alábbiakra vonatkoznak:
– a hatóanyagok uniós szintű jóváhagyása egy egyértelműbb és szigorúbb kritériumokat 

tartalmazó olyan jegyzéknek megfelelően, amely kizárja a piacról a fokozottan 
veszélyes anyagokat,

– az azonos zónába tartozó tagállamokban kiadott engedélyek egymás közötti kölcsönös 
elismerésének rendszere (az Unió területét három, hasonló mezőgazdasági, éghajlati és 
környezeti feltételekkel rendelkező zónába osztják),

– a kis kockázatú anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó eljárás,

– az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerepének meghatározása, valamint

– a szükségtelen állatkísérletek kiküszöbölését célzó rendelkezések.

A Tanács a párhuzamos forgalmazásra, a vetőmagkezelésre és az ideiglenes nemzeti 
engedélyekre vonatkozó új rendelkezésekkel egészítette ki a javaslatot.

                                               
1 2008. március 11-én módosított javaslat került benyújtásra.
2 14184/07.
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III. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE

1. ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK

A Tanács a 41., 59., 67., 79., 81., 96., 124., 153., 155., 157., 159., 195., 196., 197., 212., 

213., 226., 286. és 301. módosítást teljes egészében beépítette a szövegbe.

A Tanács – részben vagy elvben – az 5., 6., 10., 11., 14., 18., 22., 29., 31., 32., 33., 34., 

39., 43., 45., 46., 54., 62., 64., 66., 77., 78., 80., 82., 84., 87., 89., 95., 97., 109., 121., 

122., 126., 130., 134., 136., 141., 143., 149., 163., 169., 175., 176., 177., 180., 181., 

183., 185., 188., 189., 190., 201., 206., 248., 251., 296., 300. és 305. módosítást is 

belefoglalta a szövegbe.

Az 1., 2., 3., 8., 15–17., 23., 28., 30., 35., 37., 38., 40., 42., 44., 47–48., 52., 55., 58., 68–

69., 70–71., 73–74., 83., 85–86., 88., 91., 101., 103–106., 110–111., 113., 117–118., 

120., 127–129., 132., 135., 137–139., 142., 144., 146–148., 150., 152., 154.,158., 161–

162., 164–166., 168., 171., 173., 179., 191–192., 194., 198., 202., 204–205., 207–208., 

211., 214., 216., 219., 221–222., 226., 228–230., 232., 235–242., 245–246., 249–250., 

253., 255., 267., 276., 287., 293., 295., 299., 303. és 304. módosítás nem került 

beillesztésre a közös álláspontba, mivel a Tanács ezek tekintetében osztja a Bizottság 

véleményét.
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A Bizottság által teljesen vagy részben elfogadott 7., 9., 11., 20–21., 24–26., 36., 49–

51., 53., 56., 57., 75–76., 92–94., 98–100., 107–108., 114–116., 119., 131., 133., 140., 

145., 156., 160., 167., 170., 184., 199., 203., 215., 217., 218., 220., 224–225., 244., 

252., 274. és 297. módosítást nem foglalták bele a közös álláspontba, mivel ezek 

tekintetében a Tanács a Bizottságétól eltérő álláspontot képvisel.

Bizonyos módosítások – mint például a 281. módosítás (ideiglenes engedélyek), a 90. 

módosítás (a hatóanyagok jóváhagyásának megújítási időszaka), a 198. módosítás (az 

engedélyek megújításához, illetve felülvizsgálatához szükséges tanulmányokkal 

kapcsolatos adatvédelem), a 210. módosítás (a gerinces állatokon végzett kísérletekben 

részt vevő személyek nevének és címének titkossága) és a 223. módosítás (a tagállamok 

általi költségbeszedés) – teljesen vagy részben beillesztésre kerültek a közös 

álláspontba, jóllehet a Bizottság azokat eredetileg nem fogadta el.

A közös álláspont magában foglal más, az Európai Parlament által elő nem irányozott 

változtatásokat is, amelyek a tárgyalások során a tagállamok által kifejezett számos 

aggályt veszik figyelembe. A szövegen több technikai és szerkesztési jellegű módosítást 

is végeztek néhány rendelkezés hatályának meghatározása, a rendelet 

megfogalmazásának egyértelműbbé tétele, továbbá a jogbiztonság biztosítása, illetve az 

egyéb közösségi eszközökkel való összhang növelése érdekében.

A Bizottság elfogadta a Tanács által elfogadott közös álláspontot.
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2. KONKRÉT ÉSZREVÉTELEK

a) Az eredeti javaslatban szereplő rendelkezések

 Jogalap

A Tanács úgy vélte, hogy a 95. cikk a megfelelő jogalap, mivel a rendelet fő célja a 

növényvédő szerek belső piaca hatékony működésének biztosítása. A Tanács 

mindazonáltal úgy döntött, hogy a 37. cikk (2) bekezdését is magában foglaló kettős 

jogalapot fogad el, ami a Bizottság felé tett gesztusként értékelhető.

 Fogalommeghatározások

A Tanács elfogadta azokat a módosításokat, amelyek a fogalommeghatározások 

szövegének indokolt pontosítását szolgálják, illetve azokat is, amelyek új rendelkezések 

beillesztése miatt váltak nélkülözhetetlenné (pl. a 41., 45. és 46. módosítás). A Tanács 

néhány esetben mindazonáltal azt a megoldást részesítette előnyben, hogy az új 

fogalommeghatározások a szóban forgó területekre vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazó cikkekbe kerüljenek (pl. a „párhuzamos forgalmazás”, az „azonos” kifejezés, 

az „előadó tagállam” vagy a „kis kockázatú” kifejezés fogalommeghatározása). A 

Tanács a bizottsági javaslatból törölte az integrált növényvédelem 

fogalommeghatározását, és helyette a peszticidek fenntartható használatáról szóló 

irányelvre való hivatkozást illesztett az 52. cikkbe. A Tanács nem tudta beépíteni az 53. 

módosítást, mivel a nem vegyi módszerek előnyben részesítése véleménye szerint nem 

képezi a helyes növényvédelmi gyakorlat nélkülözhetetlen elemét.

A Tanács számos további fogalommeghatározást illesztett a szövegbe (mint például „az 

engedély birtokosa”, „hivatásos felhasználó”, „kisebb jelentőségű felhasználás”, 

„üvegház”, „betakarítás utáni kezelés”, „biológiai sokféleség”, „illetékes hatóság”, 

„reklám”, „jelentős anyagcseretermék” és „szennyező anyag”). Ellenben törölte az 

„állat” és az „integrált növényvédelem” fogalommeghatározását.
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 Hatóanyagok jóváhagyása

A Tanács a II. mellékletben foglalt kritériumok értékelésére lépésenkénti megközelítést 
illesztett a 4. cikkbe: először az említett melléklet 3.6.2–3.6.4. és 3.7. pontjában foglalt 
kritériumokat kell ellenőrizni, a többi kritérium vizsgálata csak ezután következhet.
A Parlamenthez hasonlóan a Tanácsnak is szilárd meggyőződése, hogy a hatóanyagok 
jóváhagyására vonatkozó szigorú kritériumokat az emberi egészség és a környezet 
védelme érdekében jegyzékbe kell foglalni.
A Tanács a II. melléklet 3.6. pontjába beépítette a karcinogén, az endokrin-romboló 
tulajdonságú, illetve a reprodukciót károsító anyagoknak való elhanyagolható expozíció 
egyértelmű fogalommeghatározását, valamint megállapította, hogy az 1. vagy 2. 
kategóriájú mutagénként besorolt hatóanyagokat még abban az esetben is be kellene
tiltani, ha az azokkal való emberi érintkezés elhanyagolható mértékű. Mindazonáltal a 
kivételes esetekre gondolva a Tanács szükségesnek tartott bevezetni egy időben 
korlátozott eltérési záradékot azon anyagok tekintetében, amelyek nélkülözhetetlenek a 
növények védelméhez, még akkor is, ha ezen anyagok nem felelnek meg a 
kritériumoknak.
A Tanács nem értett egyet az Európai Parlament azon véleményével, miszerint a 
neurotoxikus vagy immunotoxikus tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagokat ki 
kellene zárni a piacról, de egyetértett azzal, hogy jövőben helyettesítendő anyagként 
mérlegeljék azokat.

A Parlamenthez hasonlóan a Tanács is ellenezte a hatóanyagok jóváhagyásának 
Bizottság által javasolt korlátozatlan számú megújítását, de a Parlament által a 90. 
módosításban kért 10 éves időszak helyett egy legfeljebb 15 éves időszakot állapított 
meg.

 Eljárások

A Tanács arra törekedett, hogy tovább egyszerűsítse a hatóanyagok jóváhagyására és a 
növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó eljárásokat. Különös figyelmet fordított 
a határidők szigorítására és a különböző érintett szereplők (tagállamok, a Bizottság, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) feladatainak pontosabb meghatározására. A 
Tanács így – teljesen vagy részben – elfogadott több, ebbe az irányba mutató európai 
parlamenti módosítást, ellenben elutasított más módosításokat, amelyek vagy 
szükségtelen késlekedéseket okozhatnak (mint például a 141. módosítás egy része), 
vagy nem biztosítanak elegendő időt az eljárások bizonyos szakaszainak megfelelő 
befejezéséhez (pl. a 86. módosítás).
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Kis kockázatú hatóanyagok

A Parlamenthez hasonlóan a Tanács is hasznosnak vélte az „alacsony kockázat” 

fogalmának részletesebb kifejtését, de a 3. cikk új fogalommeghatározással való 

kiegészítése (az Európai Parlament által javasolt 43. módosítás) vagy a 22. cikkbe 

illesztendő további pontosítások (az Európai Parlament által javasolt 301. módosítás) 

helyett inkább részletesebb kritériumokat vett fel a II. mellékletbe.

Az alacsony kockázatú növényvédő szerekkel kapcsolatos adatvédelem tekintetében a 

Tanács az adatvédelem időtartamát az Európai Parlament által a 287. módosításban 

javasolt 15 év helyett legfeljebb 13 évre növelte. Amikor az alacsony kockázatú 

növényvédő szerre vonatkozó engedélyt kisebb jelentőségű felhasználásokra terjesztik 

ki, az adatvédelem időtartama akár 15 évre is növelhető.

 Jövőben helyettesítendő anyagok

A Tanács továbbá pontosította a jövőben helyettesítendő anyagként azonosítandó 

hatóanyagokra vonatkozó kritériumokat. A Tanács szükségesnek ítélte a jóváhagyás 

időtartamának 7 évről 10 évre növelését, ezért nem fogadta el a 106. módosítást.

A Tanács nem tudta elfogadni a 170., 171., 173. módosítást, a teljes 251. módosítást és 

a 253. módosítást, amelyek elsősorban az összehasonlító értékelés valamennyi 

növényvédő szerre történő kiterjesztésére irányulnak. A 48. cikk szövegét 

mindazonáltal újraszövegezték, hogy a tagállamoknak kivételes esetekben lehetőségük 

legyen arra, hogy – amennyiben léteznek nem vegyi módszerek – ne engedélyezzék 

vagy korlátozzák az olyan növényvédő szerek használatát, amelyek nem tartalmaznak 

jövőben helyettesítendő vagy kis kockázatú anyagokat.
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 Az engedélyek kölcsönös elismerése

A Tanács nem tudta elfogadni a zónák szerinti engedélyezéssel és a kölcsönös 

elismeréssel kapcsolatos módosításokat (különösen a 15., 19., 52., 137., 138., 139., 

147., 148., 152., 166. és 230. módosítást). Épp ellenkezőleg, a Tanács a Bizottság által 

javasolt formában erősítette meg az Unió területének engedélyezési zónákra osztását, 

továbbá megerősítette az engedélyek kötelező kölcsönös elismerésének rendszerét, 

mivel úgy véli, hogy ez megfelelő módja az adminisztratív terhek csökkentésének, 

valamint a növényvédő szerek európai termelők körében való gyors és szélesebb körű 

beszerezhetősége biztosításának. A Tanács ezt a rendszert a kisebb jelentőségű 

felhasználásra engedélyezett növényvédő szerekre is kiterjesztette, valamint nagyobb 

mértékű rugalmasságot biztosított (pl. az engedélyek különböző zónába tartozó 

tagállamok közötti elismerése vagy a szakmai szervezetek engedélykérelmezési 

lehetősége).

A Tanács olyan rendelkezéseket vezetett be, amelyek kimondják, hogy a tagállamok a 

saját területükre vonatkozó további kockázatcsökkentő intézkedéseket alkalmaznak, 

valamint hogy – kivételes esetekben – az emberek vagy állatok egészségének, illetve a 

környezetnek a védelme érdekében megtagadhatják a valamely másik tagállamban 

kiadott engedélyeket. A Tanács továbbá felülvizsgálati záradékot illesztett a szövegbe, 

amely szerint a Bizottságnak a rendelet hatálybalépését követő 5 éven belül jelentést 

kell készítenie.

 Ideiglenes nemzeti engedélyek (29a. cikk)

A tagállamok – a növényvédő szerek engedélyezésében bekövetkező késésektől tartva –

úgy határoztak, hogy átmeneti intézkedésként visszaállítják az ideiglenes engedélyeket.

Úgy vélték, hogy az új rendszert – a határidők betarthatóságát ellenőrizendő – először 

tesztelni kell. Ideiglenes nemzeti engedélyeket kizárólag korlátozott időtartamra (három 

évre) és csak bizonyos körülmények között lehet megadni. A Tanács és a Parlament 

véleménye meglehetősen hasonló e kérdéssel kapcsolatban (281. módosítás).
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 Állatkísérletek

A Tanács tudomásul vette, hogy az állatkísérletek elkerülése vagy azok számának lehető 

legkisebbre csökkentése különleges jelentőséggel bíró kérdés az Európai Parlament 

számára (6., 9., 23., 24., 55., 66., 75., 92., 108., 130., 208. és 225. módosítás), és azokat 

lehetőség szerint felvette a közös álláspont szövegébe.

 Komitológia

A Tanács módosította a Bizottság javaslatát, hogy összehangolja az 1999/468/EK 

határozatot módosító és az ellenőrzéssel történő új szabályozási bizottsági eljárást 

bevezető 2006/512/EK új komitológiai határozattal. A Tanács el tudta fogadni a 109. 

módosítást és a 141. módosítás egy részét, ellenben nem emelte át a 93., 94., 99., 100., 

119., 120., 142., 158., 184., 219., 224., 226. és 227. módosítást. A tisztán végrehajtási 

jellegű intézkedések tekintetében a Tanács néhány esetben nem tudta elfogadni az 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást. A Tanács azon a véleményen volt, 

hogy a 91/414/EGK irányelv mellékleteiben foglalt követelményeknek az új rendeletbe 

való egyszerű átemelését vagy a nem kötelező erejű iránymutatások elfogadását érintő 

esetekben megfelelőbb lenne a tanácsadó bizottsági eljárás.

A Tanács a 108., 221. és 225. módosítás tekintetében nem értett egyet a javasolt 

eljárással (a Szerződés 251. cikke). Úgy gondolta, hogy inkább az ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárás lenne a legmegfelelőbb komitológiai eljárás, hiszen az 

említett cikkekben foglalt rendelkezések alapján elfogadandó rendeletek az alap-

jogiaktust új, nem alapvető fontosságú elemekkel egészítenék ki.

b) A közös álláspontba felvett új rendelkezések

A Tanácsban folytatott megbeszéléseket követően a közös álláspont szövege a 

következő területekre vonatkozó rendelkezésekkel egészült ki:
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 Kezelt vetőmagok (47a. cikk)

A delegációk úgy vélték, a szöveget ki kell egészíteni erre a területre vonatkozó 

rendelkezésekkel, biztosítandó a növényvédő szerekkel kezelt vetőmagok Unión belüli 

szabad mozgását, kivéve, ha azok komoly veszélyt jelenthetnek az emberi vagy állati 

egészségre, illetve a környezetre.

 Párhuzamos forgalmazás

A párhuzamos forgalmazásra vonatkozó rendelkezéseket a Tanács illesztette be a 

tagállamok majdnem egyhangú kérésére. A Tanács így átvette a 286. módosítást, a 

párhuzamos forgalmazásra vonatkozó rendelkezéseket pedig hozzáigazította a legújabb 

ítélkezési gyakorlathoz. Továbbá bevezette az ezen a területen elvégzendő hivatalos 

ellenőrzésekre irányuló követelményt.

 Hatásjavítók

A Tanács olyan rendelkezéseket illesztett a szövegbe, amelyek kimondják, hogy a 

hatásjavítók engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat komitológiai eljárást 

követően kell meghatározni.

IV. ÖSSZEGZÉS

A Tanács úgy véli, hogy közös álláspontja kiegyensúlyozott és reális megoldást jelent a 

bizottsági javaslattal kapcsolatban kifejezett számos aggályra, és várakozással tekint az 

Európai Parlamenttel az e rendeletről való működőképes megállapodás elérése érdekében 

folytatott konstruktív párbeszéd elé.

____________________
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A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

„A Bizottság elismeri, hogy az az eljárás, amely abban az esetben is lehetővé teszi a 

hatóanyagok legfeljebb 5 éves időtartamra történő jóváhagyását, ha azok nem felelnek meg a 

felsorolt kritériumoknak, eltérést jelent a hatóanyagok jóváhagyásánál alkalmazott standard 

eljárástól. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az eltérés csak azokban az esetekben 

alkalmazandó, ahol dokumentáltan bizonyított, hogy nem állnak rendelkezésre más eszközök 

valamely komoly növény-egészségügyi veszély megfékezéséhez. A jóváhagyásról 

komitológiával kell dönteni, így valamennyi tagállam részt vesz nemcsak a hatóanyag 

dokumentációjának értékelésében, hanem azon dokumentumok értékelésében is, amelyek 

bizonyítják, hogy nem áll rendelkezésre más lehetőség. Az esetlegesen javasolt 

jóváhagyásnak szigorú feltételei lesznek, a jóváhagyó határozat tartalmazni fogja például a 

humán és környezeti expozíció minimalizálása érdekében meghozandó kockázatcsökkentő 

intézkedéseket.”
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A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

„A Bizottság sajnálatát fejezi ki a Szerződés 152. cikke (4) bekezdése b) pontjának a javaslat 

jogalapjából való törlését illetően. A javaslat egyik fő célja az emberi és állati egészség magas 

szintjének elérése és a környezet védelme.

A Bizottság a jogalkotási folyamat előrehaladásának lehetővé tétele érdekében, a javasolt 

rendelet kellő időben való elfogadását szem előtt tartva elfogadja a Tanács közös álláspontját, 

mivel az elért kompromisszum lényege egészében véve megfelel a javaslat célkitűzéseinek. 

Amennyiben az Európai Parlament a második olvasat során ismételten bevezeti a javaslat 

egyik jogalapjaként a 152. cikket, a Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja a 

vonatkozó módosítást.”

MAGYARORSZÁG NYILATKOZATA

Zónarendszer és kölcsönös elismerés

„Nem helyénvaló a termékek engedélyezési folyamatát és a kölcsönös elismerést a három zónás 

rendszerrel együtt alkalmazni. A jelenlegi szöveg a szubszidiaritás elvével ellentétesen nem 

biztosítja az ahhoz szükséges és kielégítő jogi garanciákat, hogy az eljárás során figyelembe vegyék 

a helyi jellegzetességeket. Ez ellentétben áll a javaslat 4. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontjával.

Az időjárási feltételek, a fajtaváltozatok, a kártevők és betegségek, a mezőgazdasági gyakorlat és a 

peszticid adagok oly mértékben eltérnek különösen a „B” zónában (közép), hogy ez a rendszer nem 

biztosítja a vegyszerek minimálisan szükséges mennyiségét alkalmazó, biztonságos és hatékony 

növényvédelmi programok kialakítását.

A hatóanyagok jóváhagyási kritériumai

A hatóanyagok jóváhagyási kritériumai tekintetében további felmérések szükségesek, mivel a 

rendelkezésre álló hatásvizsgálatok nagy eltéréseket mutatnak és ellentmondásos következtetéseket 

vonnak le.

Magyarország úgy véli, hogy a javasolt új kritériumok alkalmazása csökkentené a piacon elérhető 

növényvédő szerek számát, növelve ezáltal a kártevők és rezisztenciájuk, a jelentős hozamkiesés és 

a növekvő termelési költségek jelentette kockázatokat. Az EU következésképpen kénytelen lenne 

növelni a harmadik országokból származó behozatalt, melynek tekintetében az uniós előírások 

betartása nem garantálható.
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A hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó kritériumok meghatározásakor helyénvalóbb lenne 

kockázatalapú megközelítést alkalmazni az esetlegesen felmerülő, növénytermesztésre káros 

hatásoknak az emberi egészség magas szintű védelme mellett való csökkentésére. 

Az éghajlatváltozás és a szabadkereskedelem következményeként felgyorsult a gazdasági 

jelentőségű károkat okozó kártevők megjelenése és elterjedése. Ezért módfelett indokolt a 

megfelelő növényvédelem folyamatos biztosítása.

Magyarország elismeri a növényvédő szerek harmonizált és kiegyensúlyozott jóváhagyási 

rendszerének és forgalomba hozatalának a jelentőségét, valamint azt, hogy a fogyasztói 

egészségügyi előírások szintjét folyamatosan növelni kell. Magyarország módfelett értékeli a 

szlovén elnökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy e javaslat tekintetében politikai megállapodás 

szülessen, és ezáltal kialakuljon a Tanács közös álláspontja. Magyarország egyetért a javaslat 

általános célkitűzéseivel, azonban az e célkitűzések teljesítésére javasolt eszközöket nem tudja 

támogatni, ezért Magyarország tartózkodik a szavazástól.”

ÍRORSZÁG NYILATKOZATA

Írország úgy véli, hogy a rendelet általában előremutató, kiegyensúlyozott és jól szerkesztett, és 

támogatja annak legtöbb rendelkezését. Megjegyzendő azonban, hogy néhány fontos kérdés 

aggodalomra ad okot.

1. Írországot különösen aggodalommal tölti el, hogy a „kockázatalapú szabályozási kritérium”, 

mint a jóváhagyásról való döntéshozatal alapja, nem veszi figyelembe a kockázatértékelés 

tudományos elvét, és úgy véli, hogy ezáltal elmulasztódott a lehetőség, hogy a 

kockázatértékelés elvét e rendeletbe belefoglalják. 

2. Írország egyetért azzal, hogy a II. melléklet 3.6 pontjában foglalt kritériumok függvényében 

jóváhagyandó hatóanyagok növényvédő szerekben történő alkalmazását megfelelően 

ellenőrizni kell. Megállapítjuk, hogy néhány hatóanyag, amely esetleg nem teljesíti az ezen 

rendelet II. mellékletének 3.6 pontjában javasolt jóváhagyási kritériumot, Írországban 

nélkülözhetetlen a növények védelme tekintetében, és visszavonásuk valószínűleg jelentős 

mezőgazdasági és gazdasági károkat okoz anélkül, hogy bármilyen mértékben csökkentené a 

növényvédő szer kezelői, fogyasztói, a szer környezetében tartózkodók vagy a környezet ezen 

hatóanyagoknak való kitettségét.
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3. Írország aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a jóváhagyási kritériumnak meg nem 
felelő hatóanyagok visszavonása korlátozza majd a rezisztencia kialakulásának elkerülésére 
szolgáló vegyszerek választékát, és ez számottevő káros hatást okoz a növényvédelem terén, 
valamint növelheti az emberek és állatok mikotoxinoknak való kitettségét. Írország továbbá 
megjegyzi, hogy a 4. cikk (7) bekezdésére vonatkozó, a 10835/1/08 dokumentumban foglalt 
bizottsági nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az eltérés csak „valamely komoly növény-
egészségügyi veszély” megfékezésére alkalmazandó, és nem rendelkezik a közegészséget 
fenyegető komoly veszély, mint például a mikotoxinoknak való kitettség megfékezéséről.

4. Írország aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy nem áll rendelkezésre a jelenlegi 
szövegnek az európai mezőgazdaság versenyképességére és fenntarthatóságára gyakorolt 
hatásaival foglalkozó részletes, naprakész hatásvizsgálat.

Írország annak ellenére, hogy támogatja a rendelettervezetben foglalt rendelkezések nagy részét, és 
tekintettel annak lehetőségére, hogy a Parlament második olvasat során esetleg foglalkozik a fent 
vázolt aggodalmakkal, nem tudja támogatni a javaslatot. 

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG NYILATKOZATA

Az Egyesült Királyság támogatja azt a tudományosan megalapozott keretet, mely amellett, hogy 
segíti a gazdasági növénytermesztést és korlátozza a kártevők, a gyomnövények és a betegségek 
előfordulását, tovább csökkenti az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatokat. Az 
Egyesült Királyság üdvözli a szlovén elnökség szorgos munkáját, amely – az előző elnökségek 
munkájára építve – sok tekintetben meglehetős egyensúlyt teremt ezen prioritások között. Az 
Egyesült Királyság különösen üdvözli a zónák szerinti engedélyezés tekintetében elért 
eredményeket, mellyel véleményünk szerint a gyakorlatban teljesíthető a nagyobb harmonizációra 
vonatkozó célkitűzés.

Az Egyesült Királyság egyetért azzal, hogy megfelelően szabályozni kell az endokrin-romboló 
tulajdonságú, az emberekre nézve esetleg káros hatású hatóanyagoknak a növényvédő szerekben 
való alkalmazását. Az Egyesült Királyság azonban megjegyzi, hogy a fogyasztók különféle 
forrásokból származó endokrin-romboló hatóanyagoknak vannak kitéve, ilyen források többek 
között a gyógyszeripari termékek és az olyan élelmiszerek, mint a hús és a hüvelyesek.

Egyes olyan hatóanyagok, amelyek nem teljesítik a II. mellékletben javasolt jóváhagyási 
kritériumokat, az Egyesült Királyságban és vélekedésünk szerint az Európai Unió más részein is 
alapvető fontossággal bírnak a növényvédelem terén. Az Egyesült Királyság értékeli a szlovén 
elnökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a kompromisszumos szöveg tükrözze ezeket az 
aggályokat. Az Egyesült Királyság azonban fenntartja aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy nem 
készült megfelelő vizsgálat ezen javasolt intézkedéseknek az Európai Unió mezőgazdaságára 
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gyakorolt lehetséges hatásairól, vagy a fogyasztók ezekből származó előnyeiről. Az Egyesült 
Királyság szüntelenül hangsúlyozta, hogy meg kell ismernie ezen intézkedések hatásait, mielőtt 
elkötelezné magát egy ilyen rendelet mellett és elvégezné a vizsgálatot az Egyesült Királyság 
tekintetében. Ennek a vizsgálatnak az EU egésze tekintetében történő elvégzése nélkül fennáll 
annak a veszélye, hogy az Unió esetleg olyan intézkedéseket hoz, amelyek nem biztosítanak 
számottevő egészségügyi előnyöket a fogyasztók számára, de jelentős káros hatást gyakorolnak a 
növényvédelemre. Az Egyesült Királyság ezért – ebben a szakaszban – sajnos nem tudja támogatni 
ezt a javaslatot.

____________
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megállapodásra jutott a fent említett rendeletre vonatkozó közös álláspontot illetően.
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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 
 

a Tanácsnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslatnak az Európai Parlamenthez, illetve a Tanácshoz 
történő továbbításának időpontja 
(COM((2006)0388 végleges – 2006/0136(COD) dokumentum): 

2006. július 19. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
kelte: 

2007. május 31. 

A Régiók Bizottsága véleményének kelte: 2007. február 13. 

Az Európai Parlament (első olvasatban elfogadott) 
véleményének kelte: 

2007. október 23. 

A módosított javaslat továbbításának időpontja: 

A politikai megállapodás időpontja: 

2008. március 11. 

2008. június 23. 

A közös álláspont elfogadásának időpontja: 2008. szeptember 
15. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A javasolt rendelet felváltaná a növényvédő szerek forgalomba hozatalára vonatkozó 
hatályos jogszabályt (91/414/EGK tanácsi irányelv) úgy, hogy közben alaposan 
felülvizsgálja a hatóanyagok és a növényvédő szerek biztonsági értékelésére 
vonatkozó eljárásokat. Az irányelvben meghatározott kétlépcsős eljárást azonban 
megtartja:  

– A hatóanyagokat uniós szinten hagynák jóvá; 

– A jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket a tagállamok 
engedélyeznék. 

Az egyszerűsítés céljából a rendelet hatályon kívül helyezné a meghatározott 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 
használatának tilalmáról szóló 79/117/EGK tanácsi irányelvet is. A javaslat 
elsősorban az emberek, az állatok és a környezet magas szintű védelmének 
megőrzésére, a jelenleg használatos jóváhagyási és engedélyezési eljárásból eredő 
adminisztratív terhek csökkentésére, valamint nagyobb mértékű harmonizációra 
irányul. 
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E javaslatot a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégiával, 
a növényvédő szerek használata terén létező joghézag megszüntetését célzó 
keretirányelvre vonatkozó javaslattal, valamint a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalára és használatára vonatkozó statisztikák gyűjtéséről szóló rendeletjavaslattal 
együtt egy csomagnak kell tekinteni.  

3. ÉSZREVÉTELEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTHOZ 

3.1. Általános észrevétel 

A Bizottság támogatja a Tanács által 2008. szeptember 15-én elfogadott közös 
álláspontot. Az álláspont összhangban van a Bizottság eredeti javaslatában foglalt 
célokkal és felfogással, és tükrözi az Európai Parlament által javasolt számos 
módosítás alapelveit.  

3.2. Az Európai Parlament első olvasata során bevezetett módosítások  

A Bizottság által elfogadott és a közös állásponttal összhangban lévő módosítások:  

Az Európai Parlament 5., 14. és 18. módosítását, melyek megerősítik a 8., 17. és 21. 
preambulumbekezdésben szereplő kijelentéseket, a Bizottság részben átvette. A 8. 
preambulumbekezdés az európai mezőgazdaság versenyképességének védelmét 
célzó intézkedést vezet be. A 17. preambulumbekezdést kiegészítették a lehetőség 
szerint helyettesítendő anyagokra tett utalással. A 21. preambulumbekezdést az 
emberek vagy az állatok egészségére gyakorolt esetleges káros hatás értékelésében a 
népesség érzékeny csoportjaira tett utalással egészítették ki.  

A Bizottság teljes egészében átvette a közvetlen veszélyeztetés esetén a növényvédő 
szer haladéktalan ártalmatlanításáról szóló 20. cikkre vonatkozó 96. módosítást.  

A 159. módosítás változtatás nélkül bekerült a közös álláspontba és a Bizottság által 
módosított javaslatba. Ez a módosítás a növényvédő szerek engedélyének 
visszavonásáról vagy módosításáról szóló 43. cikket azzal a lehetőséggel egészíti ki, 
hogy a tagállamok felülvizsgálhatják az engedélyt, ha arra következtetésre jutnak, 
hogy a 2000/60/EK irányelv (vízügyi keretirányelv) céljait nem lehet elérni.  

A Bizottság a kisebb jelentőségű felhasználásokról szóló, 175–180. és 196. 
módosítás legtöbb elemét – melyek a kisebb jelentőségű felhasználások 
engedélyezését hivatottak elősegíteni – elfogadta. A közös álláspontot a kisebb 
jelentőségű felhasználások vonatkozásában kibővítették a felelősséggel és az 
adatvédelem kiterjesztésével kapcsolatos elemekkel. Ezenkívül a közös álláspont 
átvette az 59. módosításban a kisebb jelentőségű felhasználásra javasolt 
meghatározást, míg a Bizottság módosított javaslatában a kisebb jelentőségű 
felhasználásról szóló 49. cikk tartalmazza ugyanezt.  

A Tanács és a Bizottság elfogadta az Európai Parlament által a 45. és a 286. 
módosításban javasolt, új, a párhuzamos forgalmazásról szóló 49. cikk a) pontjának a 
beillesztését. A közös álláspont szövege azonban a Bíróság közelmúltbeli esetekben 
hozott ítéletét tükrözi. Ezenkívül a 65. cikk is kibővült a párhuzamos forgalmazás 
ellenőrzésének szükségességével.  
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A 189. módosítás szintén változtatás nélkül került be a közös álláspontba és a 
Bizottság által módosított javaslatba. Ez a módosítás azzal a lehetőséggel bővíti ki az 
53. cikket, hogy a tagállamok ideiglenes védintézkedéseket hozzanak, amennyiben 
esetlegesen ártalmas hatásokra utaló információk birtokába jutnak.  

A Bizottság elfogadta, hogy a 63. cikket kibővítsék a „reklám” meghatározásával. Ez 
a közös álláspont 3. cikkében szerepel.  

A közös álláspont – a Bizottság módosított javaslatával összhangban – a II. melléklet 
3.6.3.–3.6.5. pontjában részletesen meghatározza az „elhanyagolható érintkezést”. Ez 
összhangban áll a 300. módosítással. A közös álláspont azonban – az expozíciótól 
függetlenül – teljes mértékben kizárja a mutagén anyagokat. 

Ezenkívül a fejlődési neurotoxicitás és az immunotoxikus hatások, amelyek az 
Európai Parlament javaslata szerint kizárást vonnának maguk után, a közös 
álláspontban – csakúgy mint a Bizottság módosított javaslatában – bekerültek a 
lehetőség szerint helyettesítendő anyagok meghatározásának kritériumai közé. Az a 
248. módosításban szereplő pontosítás is bekerült, mely szerint egy anyag lehetőség 
szerint helyettesítendő anyag, ha a vonatkozó kritériumok közül akár egy is teljesül.  

A kis kockázatú anyagokkal kapcsolatban a közös álláspontba a 301. módosítással 
összhangban bekerültek azok a kritériumok, amelyek alapján az anyagokat ki kell 
zárni a „kis kockázatú” anyagok meghatározásából. A II. melléklet 5. része bővült 
ezzel a rendelkezéssel. Egy lényeges különbség van, amely a „túlérzékenységet 
kiváltó” anyagokkal kapcsolatos, mivel a módosítás csak a „túlérzékenységet kiváltó 
vegyi anyagokra” utal, míg a Bizottság a módosított javaslatában és a közös 
álláspontban a túlérzékenység kiváltását említi általánosan, ami ily módon a 
mikroorganizmusokra is vonatkozik. A 22. cikkbe bekerült az a rendelkezés, amely 
szerint a Bizottság felülvizsgálja, és szükség esetén meghatározza a kis kockázat 
kritériumait, ám az Európai Parlament által javasolt egy éves határidő nélkül. 

A Bizottság átvett más olyan módosításokat is, amelyek pontosítják a szöveget vagy 
pontosabban meghatározzák az eljárásokat. Ezek a módosítások a következő 
cikkekbe kerültek be: az értékelőjelentés-tervezet készítéséről szóló 11. cikkbe, 
amely legfeljebb hat hónapos időszakot engedélyez a kiegészítő információk 
benyújtására, a Hatóság állásfoglalásának közzétételéről szóló 12. cikkbe, a 
jóváhagyott anyagok elektronikus formában elérhető, nyilvános jegyzékével 
kapcsolatos rendelkezésről szóló 13. cikkbe, a 27. cikkbe, amelyet a segédanyagok 
reális felhasználási feltételeire való utalással egészítettek ki, a 30. cikkbe, amelyet a 
kérelem adataira vonatkozóan az engedélyek konkrét tartalmával egészítettek ki, és a 
36. cikkbe, amely a növényvédő szerek engedélyezési eljárásával kapcsolatban 
legfeljebb hat hónapos időszakot engedélyez a kiegészítő információk benyújtására. 
A 41. cikk azzal a rendelkezéssel bővült, amely szerint a tagállamok kérésre meg 
kell, hogy kapják a teljes dossziét. A 62. cikkbe bekerült az a rendelkezés, amely 
szerint a 91/414/EGK irányelv címkézésre vonatkozó hatályos előírásait be kell 
építeni a címkézésről szóló, bizottsági végrehajtási rendeletbe.  
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A közös álláspontba fel nem vett módosítások, amelyeket a Bizottság módosított 
javaslatában ennek ellenére – egy az egyben vagy újraszövegezés után – elfogadott:  

A Parlament több módosításban is javaslatot tett a 2000/60/EK irányelvnek (vízügyi 
keretirányelv) való megfelelésre tett utalás bevezetésére. A Bizottság módosított 
javaslata a 14. preambulumbekezdésben, a 21. cikkben (A jóváhagyások 
felülvizsgálata) és a 43. cikkben (Engedély visszavonása vagy módosítása) támogatta 
ezeket. Csak az utóbbi módosítás került be a közös álláspontba is.  

A 34. illetve a 35. preambulumbekezdés javasolt módosításai egészben, illetve 
részben bekerültek a módosított javaslatba. Ezek a lakosok és a járókelők védelmére, 
valamint arra vonatkoznak, hogy biztosítani kell, hogy a reklámok ne tévesszék meg 
a nagyközönséget.  

Számos módosítás azt a célkitűzést támogatja, hogy minimálisra csökkenjen az 
állatkísérletek száma. Ezeknek a módosításoknak a többségét (24, 75, 92, 108, 225) a 
Bizottság átvette a 32. preambulumbekezdésben, valamint a 8., 18., 26., 59. és 75. 
cikkben. 

A 34. módosítás a rendelet céljának az 1. cikkben történő pontosítására tesz 
javaslatot. A Bizottság elfogadta a magas szintű védelemre, az elővigyázatosság 
elvére, valamint az európai gazdálkodók rendelkezésére álló növényvédő szerek 
beszerezhetőségének összehangolására tett utalás átvételét.  

A Bizottság az Európai Parlament által javasolt számos, új meghatározást átvett a 3. 
cikkben, mint például: párhuzamos forgalmazás, kis kockázat, referens tagállam, 
kísérletek és vizsgálatok, valamint a növényvédelem nem vegyi módszereinek 
meghatározása. Ez utóbbi fogalom a helyes növényvédelmi gyakorlat 
meghatározásába is bekerült.  

Az Európai Parlament a jogi aktus különböző részeiben hangsúlyosan utalt a 
veszélyeztetett csoportokra, a 49. módosítás pedig be is vezeti az ilyen csoportok 
meghatározását. A Bizottság ezek többségét, valamint a veszélyeztetett csoportok 
meghatározását átvette a 3. cikkben.  

Az integrált növényvédelem meghatározását kibővítették a kártevők elleni 
természetes védekező mechanizmusok alkalmazásának ösztönzésére tett utalással.  

Ezenkívül a Bizottság az Európai Parlament 39. módosításával összhangban a 
problémás anyagok meghatározását kibővítette az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal, a neurotoxicitással, illetve az immunotoxicitással.  

Az Európai Parlament javaslatával összhangban a 4. cikkben szereplő jóváhagyási 
kritériumokat kibővítették a veszélyeztetett csoportokra, a környezetben nagy 
távolságra szétterjedni képes anyag alkalmazásától távol eső helyekre, a nem célzott 
fajok viselkedésére gyakorolt hatására, valamint az ökoszisztémára gyakorolt 
hatására tett utalással. Ezenkívül azt is pontosították, hogy az analitikai 
módszereknek egységesnek és elég érzékenynek kell lenniük; ezt részben a közös 
álláspontba is átvették.  



 

HU 6   HU 

A Bizottság elfogadta, hogy a 20. cikkbe beillesszék a nem engedélyezett 
növényvédő szerek meglévő készleteinek legfeljebb egy éven belüli felhasználására 
vonatkozó türelmi idővel kapcsolatos 95. módosítást. 

A 274. módosítás megállapítja, hogy a 178/202/EK rendelet által meghatározott 
élelmiszereket alapanyagoknak kell tekinteni, és a módosítást közvetlenül átvették a 
módosított bizottsági javaslat 23. cikkébe.  

Az Európai Parlament a 64. cikkben (217. módosítás) azt a kötelezettséget rótta a 
gyártókra, hogy a szereket nyilvántartásba vételüket követően is kövessék nyomon; a 
Bizottság teljes egészében átvette ezt a rendelkezést.  

Ezenkívül a Parlament a 220. módosításban arra tett javaslatot, hogy a nyomon 
követésről és ellenőrzésről szóló 65. cikket egészítsék ki a használati korlátozások 
betartásának a mezőgazdasági üzem szintjén történő ellenőrzésének 
szükségességével. Ez a pontosítás közvetlenül bekerült a módosított bizottsági 
javaslatba. 

A Bizottság részben átvette a lehetőség szerint helyettesítendő anyagok 
jóváhagyásának kritériumaira vonatkozó 248. módosítást (II. melléklet, 4. pont). A 
szöveg a felszín alatti vizek szempontjából fennálló, potenciális nagy kockázatra, 
valamint a neurotoxikus, illetve immunotoxikus tulajdonságokra tett utalással is 
bővült. 

Ezenkívül az egészségügyi kockázatok halmozódó és szinergikus hatásainak 
figyelembe vételére vonatkozó 252. módosítás részben bekerült a IV. melléklet 
összehasonlító vizsgálatra vonatkozó 2. részébe.  

A többi módosítás, amelyeket a Bizottság módosított javaslatában átvett, a 29. 
cikkben megállapított azon előírásra vonatkozik, amely szerint egy növényvédő szer 
összetétele anélkül korlátozza a felhasználó veszélyeztetettségét és az egyéb 
kockázatokat, hogy a hatékonyság csorbát szenvedne, valamint a tagállamoknak a 
49. cikkben megállapított azon kötelezettségére, hogy hivatalos honlapjukon 
állandóan legyen olvasható a kisebb jelentőségű felhasználások jegyzéke. A 9. cikk 
(2) bekezdésében a Bizottság hat hónapot javasolt a dosszié kiegészítésére, 
amennyiben bizonyos elemei hiányoznak, míg a közös álláspont három hónapról 
rendelkezik.  

Komitológia 

A Bizottság módosított javaslata és a közös álláspont általánosságban támogatta a 
komitológiáról szóló 2006/512/EK határozattal való, a Parlament módosításai 
szerinti összehangolást.  

A 88., 94., 99., 100., 142., 143., 158., 185., 219., 224., 226. és 227. módosítás 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást vezet be azokra az esetekre, 
amikor a Bizottság szükségesnek ítéli a határidők lerövidítését (például hatékonyság 
a jóváhagyások megújításakor a határidők betartása érdekében, az emberek vagy 
állatok egészségét fenyegető veszély esetében alkalmazandó sürgősség). Továbbá az 
egyes hatóanyagok jóváhagyását mind a közös álláspont, mind a módosított javaslat 
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olyan végrehajtási intézkedésként ítéli meg, amelyet a rendes szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. 

Bizonyos esetekben a Parlament együttdöntési eljárást javasol; a Bizottság és a 
Tanács azonban úgy véli, hogy az érintett intézkedések (ellenanyagok és 
kölcsönhatás-fokozók adataira vonatkozó követelmények, munkaprogramot 
megállapító rendelet, ellenőrzésről szóló rendelet) általánosak, és a rendelet kevésbé 
lényeges elemeit módosítják. Ezenkívül a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
együttdöntési eljárás nem felelne meg az állandó aktualizálásra szoruló technikai 
rendelkezések esetében. Ezért azokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással kell elfogadni.  

A 120. módosítás együttdöntési eljárást írna elő egy olyan, egységes alapelvekről 
szóló rendelet elfogadásának esetében, amely a 91/414/EGK irányelv VI. 
mellékletében található követelményeket foglalná magában. A Bizottság és a Tanács 
úgy tekinti, hogy az alapdokumentum kiegészítése nem lényeges elemekkel pusztán 
technikai kiegészítés (a már meglévő követelmények egyszerű átvétele), 
következésképpen a tanácsadó-bizottsági eljárást javasolják. 

Néhány esetben a Bizottság átvette, hogy sürgősségi és hatékonysági intézkedésekre 
van szükség. Ez a néhány eset a hatékonysággal kapcsolatos a jóváhagyások 
megújításakor a határidők betartása érdekében, valamint a sürgősséggel abban az 
esetben, ha emberek vagy állatok egészségét fenyegeti veszély.  

3.3. A Tanács által bevezetett új rendelkezések 

A Tanács néhány technikai meghatározással bővítette a 3. cikket, mint például: 
foglalkozásszerű felhasználó, jelentős anyagcseretermék, szennyeződés stb. 

A 4. cikket néhány további, a növényvédelmi szerek használatára vonatkozó 
követelménnyel bővítették különösen az ivóvíz tekintetében, melyek összhangban 
állnak az Európai Parlament által a 255. módosításban javasolt módosítások 
némelyikével. 

A Tanács a II. mellékletben szereplő jóváhagyási kritériumoktól való eltérés 
lehetőségével bővítette a 4. cikket a (7) bekezdésben. Ez az eltérés olyan anyagok 
jóváhagyását is lehetővé tenné, amelyek nem felelnek meg bizonyos jóváhagyási 
kritériumoknak (a II. melléklet 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5. és 3.8.2. pontja értelmében nem 
rákkeltő vagy 2. kategóriájú, reprodukciót károsító vagy az endokrin rendszert 
károsító anyagok). 

A 14. cikk határidőt vezet be a hatóanyagok jóváhagyásának megújítására (legfeljebb 
15 év, illetve a 4. cikk (7) bekezdése értelmében történő eltérés esetén kivételesen 
legfeljebb 5 év). 

Az ellenanyagok és a kölcsönhatás-fokozók tekintetében a Tanács kiegészítése az 
adatkövetelmények meghatározását írta elő kötelezettségként a Bizottság számára 
(25. cikk). Arról is rendelkezett, hogy az egyenértékűség értékelése (37. cikk) és a 
jóváhagyási kritériumok (II. melléklet, 3.6.–3.9. pont) nem csak a hatóanyagokra, 
hanem az ellenanyagokra és kölcsönhatás-fokozókra is vonatkozik. 
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Az új 29a. cikk feljogosítja a tagállamokat arra, hogy bizonyos feltételek mellett 
ideiglenes engedélyeket adjanak ki (teljes dosszié, késedelmes értékelési eljárás, 
megállapított szermaradvány-határérték). Ez a rendelkezés nagyjából összhangban áll 
az Európai Parlament 281. módosításával. 

A 35. cikk azzal a pontosítással szolgál, hogy a dossziéknak a mindenkori 
tudományos és műszaki ismeretek fényében történő értékeléséhez a kérelem 
benyújtásának idején hozzáférhető útmutatókat kell használni. Ez összhangban áll az 
Európai Parlament 136. módosításával.  

A kölcsönös elismerésre és a zónarendszerre vonatkozó rendelkezéseket (24. 
preambulumbekezdés, 35., 39. és 78a. cikk, valamint az I. melléklet) a szövegen 
belül átcsoportosították és részben módosították. A Bizottság javaslatán túl lehetőség 
nyílna a másik zónában engedélyezett növényvédő szerek, a helyettesítendő anyagot 
tartalmazó növényvédő szerek (39. cikk), az ideiglenes engedélyek, illetve a 4. cikk 
(7) bekezdése szerinti eltérés értelmében jóváhagyott hatóanyagot tartalmazó 
növényvédő szerek önkéntes kölcsönös elismerésére. Vetőmagcsávázáshoz vagy 
üresen álló helyiségekben/konténerekben történő felhasználás esetén uniós szinten 
kötelező a kölcsönös elismerés. A csávázott vetőmagok forgalomba hozatalára 
vonatkozó rendelkezések külön cikkbe kerültek. 

A Tanács egy olyan új eljárást is felvett, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági 
tevékenységben részt vevő hivatalos vagy tudományos szervezetek, mezőgazdasági 
szakmai szervezetek és szakmai felhasználók számára, hogy egy engedély kölcsönös 
elismerését kérjék egy tagállamban még akkor is, ha az engedély birtokosa ezt nem 
kérvényezi vagy támogatja. 

A közös álláspont fenntartja a kötelező kölcsönös elismerést, de egy eltérés (35. cikk 
(3) bekezdés) megengedi a helyi viszonyokhoz történő hozzáigazítást és kivételesen 
azt is, hogy a tagállamok – más módon ellenőrizhetetlen, konkrét, igazolt 
egészségügyi vagy környezetvédelmi kockázatok esetén – megtagadják az engedélyt. 

A Tanács bevezetett egy vetőmagcsávázásra vonatkozó rendelkezést (az új, 26a. 
preambulumbekezdés és a 47a. cikk), amely a csávázott vetőmagok címkézésével 
kapcsolatban fogalmaz meg kiegészítő követelményeket, és amely feljogosítaná a 
tagállamokat arra, hogy korlátozzák a csávázott vetőmagok használatát, ha a 
vetőmag csávázásához használt növényvédő szer miatt súlyos veszélyt jelentenek.  

Az engedélyek megújításához vagy felülvizsgálatához szükséges vizsgálatokra két év 
hat hónapos további adatvédelmi időszak biztosított (56. cikk). 

Néhány változtatás történt a titoktartási szabályokat megállapító 60. cikkben. Ezek a 
módosítások többnyire technikai jellegűek, és a vállalatok kereskedelmi jogainak 
védelme és a magánszemélyek magánéletének és becsületének védelme közötti 
különbséget pontosítják. 

A Tanács a 65. cikkből törölt minden, a Bizottság eredeti javaslata szerinti kifejezett 
utalást az élelmiszerek és állati takarmányok nyomon követéséről és ellenőrzéséről 
szóló 882/2004/EK rendeletre, amelyhez ezek az ellenőrzések hasonlóak lennének, 
de a 38. preambulumbekezdésben megtartotta a rendeletre történő utalást. 
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A Tanács a 78. cikket a kölcsönhatás-fokozók növényvédő szerekben való 
felhasználására vonatkozó eltéréseket, valamint egy, a hatásfokozókra vonatkozó 
munkaprogramot megállapító rendelkezésekkel bővítette. 

A 78a. cikk rendelkezik az engedélyek kölcsönös elismerése működésének, a 
zónarendszer és a jóváhagyás kritériumainak felülvizsgálatáról, melyről a 
Bizottságnak öt éven belül jelentést kell készítenie. 

A Tanács módosította a II. melléklet 3.6.2.–3.6.5. és 3.8. pontjának a jóváhagyási 
kritériumokról szóló szövegét. Az 1. vagy 2. kategóriájú mutagén anyagokat nem 
lehet jóváhagyni növényvédő szerekben való felhasználásra. Rákkeltő, a 
reprodukciót vagy az endokrin rendszert károsító anyagokat csak akkor lehet 
jóváhagyni, ha a használatuk csak elhanyagolható mértékben veszélyezteti az 
embereket vagy a környezetet (az utóbbit csak az endokrin rendszert károsító 
anyagok esetében). A fogyasztók elhanyagolható veszélyeztetettségének fogalmát 
tovább pontosítja a növényvédőszer-maradékok határértékének megállapításáról 
szóló 396/2005/EK rendeletre vonatkozó utalás. 

3.4. A közös álláspont elfogadása során felmerülő jelentős problémák 

Jogalap  

A Bizottság javaslata a 37. cikken és a 152. cikk (4) bekezdésének b) pontján alapul, 
melyek mindketten mezőgazdasági szövegek. A Bizottság felfogása szerint a javaslat 
mezőgazdasági témájú, mivel a növényvédő szerek hiánya hátrányosan befolyásolná 
a mezőgazdasági hozamokat (6. preambulumbekezdés). A 37. cikk megfelelő alapul 
szolgál a mezőgazdasági termékek „termelésére és értékesítésére” vonatkozó összes 
szabályhoz, amelyek hozzájárulnak a közös agrárpolitika egy vagy több 
célkitűzésének az eléréséhez. A javaslat azt határozza meg, hogy mely szereket lehet 
a földeken használni, ezért egyértelműen kapcsolódik a mezőgazdasági termeléshez. 
A mezőgazdasági termelés környezetbarátabb formáinak az ösztönzése is a közös 
agrárpolitika célkitűzései közé tartozik. 

A 152. cikk (4) bekezdésének b) pontja a növény-egészségügy területén határoz meg 
intézkedéseket, amelyeknek közvetlen célja az emberek egészségének a védelme.  

A közös álláspont átveszi a 95. cikket (közös piac), de törli a 152. cikk (4) 
bekezdésének b) pontját. A Bizottság elfogadta ezt a kompromisszumot, de írásos 
nyilatkozatot tett. 

56. cikk az adatvédelemről 

A Bizottság javaslata 10 éves adatvédelmi időszakot ír elő. A közös álláspont úgy 
rendelkezik, hogy ezt az időszakot különleges esetekben (pl. kiterjesztés kisebb 
jelentőségű növénykultúrákra) 13 évre lehet meghosszabbítani. A hatóanyag 
jóváhagyásának minden egyes meghosszabbítása után 2,5 év adatvédelmi időszakot 
is megállapít. 

Az adatvédelmi időszaknak a felhasználás kisebb jelentőségű növénykultúrákra 
történő kiterjesztése esetén bekövetkező meghosszabbítása, amelyet az Európai 
Parlament is javasolt (196. módosítás), nem ellentmondásos. Az adatvédelmi 
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időszaknak megújítás esetén bekövetkező meghosszabbítása azonban gátolhatja a 
generikus szerek gyártóinak a piacra jutását. A Bizottság nem fogadta el az Elnökség 
azon javaslatát, hogy megújításkor 5 évre biztosítsák az adatok védelmét, de 
elfogadta a 2,5 évről szóló kompromisszumos javaslatot. Az Európai Parlament 194. 
módosításában utalt a jogszabály-módosításhoz szükséges kiegészítő adatok 
védelmére. 

65. cikk a nyomon követésről és ellenőrzésről 

A Bizottság elfogadta az élelmiszerek és állati takarmányok nyomon követéséről és 
ellenőrzéséről szóló 882/2004/EK rendeletre vonatkozó részletes hivatkozás törlését 
a 65. cikkből. Ez nagyobb bizonytalanságot jelent majd az ellenőrzéssel és nyomon 
követéssel kapcsolatos végrehajtási intézkedések hatályát illetően. A közös álláspont 
azonban még mindig hivatkozik a 882/2004/EK rendeletre a 38. 
preambulumbekezdésben. Ezért a végrehajtási intézkedés tekintetében ugyanazok 
maradnak a célkitűzések. 

A jóváhagyás kritériumai 

A bizottsági javaslat kritériumokat határoz meg a hatóanyagok jóváhagyására. A 
Bizottság azt javasolta, hogy a rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító, 1. és 
2. kategóriába tartozó (besorolt vagy besorolásra váró) anyagokat (1. kategória: 
megfelelően bizonyított, hogy a hatóanyag veszélyezteti az emberi egészséget; 
2. kategória: erős a gyanú, hogy a hatóanyag hatást gyakorol az emberi egészségre) 
vagy az endokrin rendszert károsító anyagokat csak akkor lehessen jóváhagyni, ha a 
veszélyeztetettség elhanyagolható. 

A közös álláspont támogatja a Bizottság álláspontját, és megerősíti a mutagén 
anyagokra vonatkozó kritériumokat, amelyeket teljes mértékben ki kell zárni. 
Emellett azok a rákkeltő, a reprodukciót károsító és az endokrin rendszert károsító 
anyagok, amelyeket a veszélyeztetettség elhanyagolható mértéke miatt jóvá lehetett 
hagyni, lehetőség szerint helyettesítendő anyagokként kezelendőek a növényvédő 
szerek tagállami szintű engedélyezése tekintetében (II. melléklet, 4. pont, 5. és 6. 
francia bekezdés). 

Eltérés (4.7. cikk) rendelkezik arról, hogy ha nincs más lehetséges mód egy súlyos 
növény-egészségügyi veszély megfékezésére, akkor legfeljebb 5 évre akkor is jóvá 
lehet hagyni egy hatóanyagot, ha nem elégíti ki a felsorolt kritériumokat. A 
felhasználására azonban csak kockázatcsökkentő intézkedések mellett lenne mód, 
hogy a lehető legkisebb mértékben veszélyeztesse az embereket, az élelmiszerekben 
és állati takarmányokban megengedett növényvédőszer-maradékok határértékeit 
pedig a rendes eljárások szerint kellene megállapítani. Ezek az anyagok a kötelező 
kölcsönös elismerés hatályából is ki lennének zárva (40. cikk (2) bekezdés d) pont). 
A rákkeltő anyagok és a reprodukciót károsító anyagok 1. kategóriájába tartozó 
anyagok ki vannak zárva az eltérés hatályából.  

Emellett a 14. cikk (hatóanyagok jóváhagyásának megújítása) azt pontosítja, hogy az 
ilyen anyagok jóváhagyását nem 15 évre újítják meg (mint a többi anyag esetében), 
hanem legfeljebb 5 évre. 
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A Bizottság írásos nyilatkozatot tett, amelyben pontosítja, hogy miként fogja 
alkalmazni az eltérést. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság azon a véleményen van, hogy a közös álláspont teljes mértékben 
megőrzi a Bizottság eredeti javaslatának kulcsfontosságú elemeit és az Európai 
Parlament első olvasatban tett számos módosításának szellemét. 

A Bizottság ezért egyetért a Tanács által minősített többséggel elfogadott közös 
állásponttal. 

5. A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI 

A Bizottság a mellékelt két írásos nyilatkozatot tette. 



 

HU 12   HU 

MELLÉKLET 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI 

(1) „A Bizottság elismeri, hogy az az eljárás, amely abban az esetben is lehetővé teszi a 
hatóanyagok legfeljebb 5 éves időtartamra történő jóváhagyását, ha azok nem 
felelnek meg a felsorolt kritériumoknak, eltérést jelent a hatóanyagok jóváhagyásánál 
alkalmazott rendes eljárástól. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az eltérés csak 
azokban az esetekben alkalmazandó, ahol dokumentáltan bizonyított, hogy nem 
állnak rendelkezésre más eszközök valamely súlyos növény-egészségügyi veszély 
megfékezéséhez. A jóváhagyásról komitológiával kell dönteni, így valamennyi 
tagállam részt vesz nemcsak a hatóanyag dokumentációjának értékelésében, hanem 
azon dokumentumok értékelésében is, amelyek bizonyítják, hogy nem áll 
rendelkezésre más lehetőség. Az esetlegesen javasolt jóváhagyásnak szigorú 
feltételei lesznek, a jóváhagyó határozat tartalmazni fogja például az emberek és a 
környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében meghozandó 
kockázatcsökkentő intézkedéseket.” 

(2) „A Bizottság sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a javaslat jogalapjából 
törölték a Szerződés 152. cikke (4) bekezdésének b) pontját. A javaslat egyik fő célja 
az emberek és az állatok jó egészségi állapotának az elérése, valamint a környezet 
védelme. 

Annak érdekében, hogy a törvényhozási folyamat továbbhaladhasson, és a rendelet-
javaslat elfogadására időben sor kerülhessen, a Bizottság elfogadja a Tanács közös 
álláspontját, mivel a kompromisszum lényege összességében megfelel a javaslat 
célkitűzéseinek. 

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja a megfelelő módosítást, 
amennyiben az Európai Parlament második olvasatban visszaillesztené a 152. cikket 
mint a javaslat egyik jogalapját.” 
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