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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Általános háttér és a források áttekintése 

 

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottsága (ENVI) 2017 májusában kérte, hogy készüljön jelentés a növényvédő szerek 

forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 

végrehajtásáról. Ez a jelentés az ENVI bizottság végrehajtás-ellenőrzési programjának részét 

képezi. 

A Hatásvizsgálatok és az Európai Hozzáadott Érték Igazgatóságán ( a Parlamenti Kutatási 

Szolgáltatások Főigazgatósága) belüli Utólagos Értékelések Osztálya nyújtott szakmai 

segítséget a rendelet végrehajtásának vizsgálatához. A kutatási eredmények előkészítése 

érdekében tanulmányt rendeltek meg a rendelet végrehajtásának értékeléséről. Az 

eredményeket egy európai végrehajtási értékelésben összegezték, amelyet hivatalosan 2018 

áprilisában tettek közzé1. 

A tanulmány négy egymással összefüggő kutatási irányon alapult: 

– a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet 

végrehajtásának és hatásainak értékelése, valamint a rendelet 53. cikke szerinti 

eltérések tagállamok általi alkalmazásának feltérképezése;  

– a hatóanyagok megbízható és harmonizált veszélyazonosítására vonatkozó 

kritériumok és képességek értékelése;  

– annak értékelése, hogy a tagállamok mennyire képesek a növényvédő szerek 

megbízható és egységes engedélyezésére; 

– a növényvédő szerekben használt hatóanyagok tudományos értékelése 

(kockázatértékelés) céljából alkalmazott gyakorlatok feltérképezése. 

A rendelet végrehajtásának átfogó tanulmányozására korábban még nem került sor. Az 

európai végrehajtási értékelés új adatokat és megállapításokat gyűjtött össze, és ezek képezik 

a jelen végrehajtási jelentés fő információforrásait. 

Meg kell jegyezni, hogy 2016 novemberében a Bizottság közzétette a növényvédő szerekkel 

és növényvédőszer-maradványokkal kapcsolatos uniós szabályozás REFIT értékeléséről szóló 

menetrendet2, amelynek eredményei 2019 elejére várhatók. 

 

Mindkét értékelés fő célja az 1107/2009/EK rendelet végrehajtásának értékelése. Annak 

ellenére, hogy a Bizottság értékelésének hatóköre szélesebb3, azonosak az értékelési 

kritériumok. 

 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Ugyanazok a kritériumok vonatkoznak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendeletre (amely 

e végrehajtási jelentés tárgyát képezi) és a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok 

felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló 396/2005/EK rendeletre is. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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Ezen kívül, az európai ombudsman 2016 februárjában megfogalmazta a következtetéseit az 

Európai Bizottság növényvédő szerek engedélyezésével és forgalomba hozatalával 

kapcsolatos gyakorlatairól szóló 12/2013/MDC ügyben. A Bizottság a kockázatok kezeléséért 

felelős intézményként köteles biztosítani, hogy az általa jóváhagyott hatóanyagok ne legyenek 

ártalmasak az emberi egészségre, az állati egészségre és a környezetre nézve. Az ombudsman 

úgy ítélte meg, hogy a Bizottság túlságosan elnéző lehet és talán nem veszi kellő mértékben 

figyelembe az elővigyázatosság elvét. 

Az előadó figyelembe vette az Európai Bíróság több vonatkozó ítéletét és előzetes döntését. 

A glifozát hatóanyagként való jóváhagyásával kapcsolatos vita közelmúltbeli ismételt 

fellángolása is mutatja, hogy megrendült a növényvédő szerek Európai Unión belüli 

engedélyezésébe vetett bizalom. A Bizottság 2017 októberében elfogadhatónak minősítette a 

„Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő 

szerektől!” című európai polgári kezdeményezést1. Több mint 1 millió polgár kérte a 

Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak a glifozát betiltását, vizsgálja felül a növényvédő 

szerek jóváhagyására vonatkozó eljárást, és határozzon meg az egész EU-ra kiterjedő, 

kötelező érvényű csökkentési célértékeket a növényvédő szerek használatának tekintetében. 

Ezzel összefüggésben az Európai Parlament 2018 februárjában úgy határozott, hogy a 

peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottságot hoz létre, amely 

elemzi és értékeli többek között a peszticidek engedélyezési eljárását az Unióban, ideértve a 

használt módszertant és annak tudományos minőségét, az eljárásnak az iparágtól való 

függetlenségét, valamint a döntéshozatali folyamat és eredményei átláthatóságát. 

 

Az európai polgári kezdeményezésre adott válaszának folytatásaként2 a Bizottság 2018 

áprilisában hivatalos javaslatot tett az általános élelmiszerjog célzott felülvizsgálatára, és 

előterjesztette az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell 

átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szóló rendeletre irányuló javaslatot3, amely 

módosítaná többek között azokat a rendeleteket is, amelyek értékeléséről jelenleg szó van. 

 

Ez azt mutatja, hogy a politikai napirenden fontos helyet kap a növényvédő szerek uniós belső 

piacon történő forgalomba hozatalának harmonizálására és nyomon követésére irányuló 

összetett szabályozási rendszer értékelése.  

 

A jelentés elkészítésekor támaszkodtunk az összes fent említett elemre. Az előadó szem előtt 

tartott továbbá a nemzeti hatóságok és az érdekelt felek által készített egyéb tanulmányokat és 

jelentéseket is. 

A rendelet a peszticidekkel kapcsolatos uniós szakpolitika szélesebb összefüggésében 

 

A Bizottság 2006-ban elfogadta a peszticidek tagállamokban való fenntartható használatának 

tematikus stratégiáját. Ennek nyomán a Bizottság ugyancsak 2006-ban javaslatot tett a 

91/414/EGK irányelv hatályon kívül helyezésére. A végleges jogi aktust (a jelen jelentés 

tárgyát képező 1107/2009/EK rendeletet) 2009-ben tették közzé a Hivatalos Lapban. 

                                                 

1 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/hu?lg=hu 
2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/hu?lg=hu
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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Ez a rendelet megállapítja a kereskedelmi formában kapható növényvédő szerek EU-n belüli 

engedélyezésére, forgalomba hozatalára, felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó 

szabályokat. Megállapítja egyrészt a növényvédő szerekben előforduló vagy növényvédő 

szereket alkotó hatóanyagoknak, védőanyagoknak és kölcsönhatás-fokozóknak a 

jóváhagyására, másrészt a hatásjavítókra és segédanyagokra vonatkozó szabályokat. 

 

A rendelet által fontos új elemként bevezetett néhány szigorú kizárási kritériumot1 a 

hatóanyagok uniós szinten történő jóváhagyására vonatkozóan. A kritériumokat azzal a 

szándékkal vezették be, hogy ki lehessen tiltani a piacról a leginkább toxikus anyagokat. A 

kizárási kritériumok bevezetése azt jelenti, hogy a jóváhagyási folyamatot a veszélyeken 

alapuló megközelítés vezérli, ellentétben a 91/414/EGK irányelv szerinti rendszerrel. 

 

A veszélyeken alapuló megközelítést támasztotta alá az uniós környezetvédelmi 

szabályrendszer egy másik elve, az elővigyázatosság elve is. Ennek értelmében a tagállamok 

nem akadályozhatók meg az elővigyázatosság elvének alkalmazásában, amennyiben 

bizonytalan a növényvédő szerek által az emberi és állati egészségre vagy a környezetre 

jelentett kockázatok tudományos megítélése. 

 

A hatóanyagok jóváhagyásának és a növényvédő szerek engedélyezésének szabályozási 

eljárásai 

 

Az Európai Unióban a növényvédő szerek jóváhagyása két eljáráson keresztül történik: a 

hatóanyagokat uniós szinten hagyják jóvá, a kereskedelmi formában kapható növényvédő 

szereket pedig tagállami szinten engedélyezik. 

 

Három fő eszköz áll a rendelet középpontjában: 

a) a hatóanyagok jóváhagyását az illetékes nemzeti hatóságok, az EFSA és a Bizottság 

végzik tagállami szakértőkkel együtt (a szakértők a Növények, Állatok, Élelmiszerek és 

Takarmányok Állandó Bizottságában dolgoznak); 

b) a jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése; 

c) a jóváhagyás és az engedélyezés keretében hozott szabályozási döntések végrehajtása. 

 

A jóváhagyási eljárás több szakaszból áll: 

1. a jóváhagyás iránti kérelem benyújtása valamelyik uniós tagállamban (referens 

tagállam); 

2. a referens tagállam megvizsgálja a kérelem elfogadhatóságát; 

3. a referens tagállam elkészíti az értékelési jelentés tervezetét; 

4. az EFSA megfogalmazza a következtetéseit; 

                                                 
1
 Az 1107/2009/EK rendelet 4. cikk előírja, hogy csak azokat a hatóanyagokat szabad engedélyezni, amelyek nincsenek 

rákkeltőként, mutagénként, reprodukciós toxicitású anyagként, perzisztens és bioakkumulatív anyagként, a környezetre nézve 

toxikus anyagként vagy az emberre és a nem célzott szervezetekre nézve endokrin károsító anyagként besorolva. Ez azt 

jelenti, hogy amennyiben a veszély azonosításának szakaszában a hatóanyag besorolása megfelel az említett kizárási 

kritériumok valamelyikének, a hatóanyagot és annak az Európai Unión belüli növényvédő szerekben való használatát be kell 

tiltani (Bozzini 2018, az európai végrehajtási értékelés II. melléklete, 21. o.). 
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5. a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága szavaz a 

jóváhagyásról; 

6. a Bizottság általi elfogadás: 

7. egy rendelet Hivatalos Lapban való közzététele. 

 

A növényvédő szerek általában több komponensből állnak. A 

kártevőkkel/nővénybetegségekkel szembeni aktív komponenst hatóanyagnak nevezik. A 

növényvédő szerek legalább egy jóváhagyott hatóanyagot tartalmaznak, amelyek közé 

mikroorganizmusok, feromonok és a növényi kivonatok is tartozhatnak. 

 

A növényvédő szerek forgalomba hozatalát a tagállamok ellenőrzik.  

Az aggodalomra okot adó legfőbb területek 

 

Az EPRS által közzétett európai végrehajtási értékelés több aggodalomra okot adó 

szempontot azonosított a rendelet végrehajtását illetően. A jelentéstervezetben az előadó 

elsősorban azokra a szempontokra összpontosít, amelyek negatív hatásokat gyakorolnak az 

egészségi és környezeti célok elérésére.  

 

Ezek közé tartozik különösen az 53. cikk szerint engedélyezett, de kielégítő indokolás nélküli 

eltérések számának növekedése, valamint az, hogy számos lényeges szempontot nem 

vizsgálnak kellő mértékben (például a nem szándékos keverékeket és a kombinált hatásokat, a 

biológiai sokféleségre gyakorolt környezeti hatást, a peszticidek alacsony koncentráció 

melletti lebomlását, fejlődési immunotoxicitást és a fejlődési neurotoxicitást). 

 

Annak ellenére, hogy a rendelet a veszélyeken alapuló kizáró kritériumok bevezetésével 

egyértelmű előrelépést hozott a közegészség és a környezet jobb védelme tekintetében, az 

elégtelen harmonizáció (például az ökotoxikológia terén) gátolja az anyagok értékelését, és 

ezáltal az érintett tudományos területeken való hatékony végrehajtást. 

 

Az értékelés az átláthatósággal kapcsolatosan is több aggályt fogalmazott meg.Különösen 

problematikus a gazdaságilag életképes és elérhető alternatívák hiánya, valamint az, hogy 

nem támogatják kellő mértékben az integrált növényvédelemhez illeszkedő jó mezőgazdasági 

gyakorlatokat és az alacsony kockázatú anyagok fokozott használatát és rendelkezésre állását. 

Úgy tűnik, hogy a rendeletben rögzített célkitűzések és eszközök nem állnak összhangban a 

mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság, az éghajlatváltozás, a növényvédő szerek fenntartható 

használata, valamint az élelmiszerekben és takarmányokban megengedett növényvédőszer-

maradékok határértéke terén folytatott uniós politikákkal. A rendelet végrehajtása is 

problematikus. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy az elmúlt években nőtt az illegális és 

hamisított növényvédő szerek kereskedelme. 

 
Az előadó ajánlásai 

 

Az előadónak meggyőzése, hogy a rendelet hatékony végrehajtásának biztosításához további 

erőfeszítésekre van szükség uniós és nemzeti szinten egyaránt. Annak ellenére, hogy a 

jelentések szerint a rendelet egészséggel és környezettel kapcsolatos célkitűzései összhangban 
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állnak a tényleges szükségletekkel, az értékelés rámutatott, hogy e két célkitűzés a 

gyakorlatban nem teljesül. Ez annak tudható be, hogy problémák jellemzik a rendelet EPRS-

értékelésben azonosított három fő eszközének (a) az anyagok jóváhagyása, b) a jóváhagyott 

anyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése, c) a jóváhagyás és az engedélyezés 

keretében hozott szabályozási döntések végrehajtása) gyakorlati végrehajtásával 

kapcsolatosan. 

 

A közegészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokkal összefüggésben az előadó úgy 

véli, hogy a végrehajtás több szempontból is rendkívül problematikus. Ezek közé tartoznak a 

következők: a szükséghelyzeti engedélyezési eljárással való visszaélések ( amelyekről az 53. 

cikk szerinti eltérések növekvő száma tanúskodik), a megerősítő jellegű információkkal 

kapcsolatos eljárás gyakori használata, a rendelet összhangja az elővigyázatosság elvével, az 

adatokkal kapcsolatos kötelezettségek tökéletlen harmonizációja, valamint az anyagok kizáró 

kritériumok fényében történő értékelése céljából bizonyos tudományos területeken 

alkalmazott módszertanok. 

 

Az előadó üdvözli a Bizottság közelmúltbeli javaslatát a többek között a növényvédő szerekre 

is kiterjedő uniós kockázatértékelési modell átláthatóságát és fenntarthatóságát illetően, 

ugyanakkor megjegyzi, hogy a szabályozási döntések meghozásának eljárásán belül bizonyos 

fontos szempontokat nem kezelnek megfelelően ebben a javaslatban, ilyen például különösen 

a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága által végzett 

kockázatkezelési szakasz a hatóanyagok jóváhagyásával összefüggésben. Fokozott 

átláthatóságra van szükség a tagállamok illetékes hatóságai általi engedélyezés bizonyos 

szempontjait illetően is. 

 

A hatékony végrehajtás nem érhető el továbbá az uniós szakpolitikákkal való jobb 

összehangolás és az alternatív megoldások előmozdítását szolgáló hatékonyabb ösztönzők 

nélkül. 

 

A tények azt mutatják, hogy a rendelet értelmében hozott szabályozói döntések végrehajtása 

nem kielégítő, és hogy hatékonyabb nemzeti szintű ellenőrzésekre van szükség. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról 

(2017/2128(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 

91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 

1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel  a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok 

felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 

91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK 

európai parlamenti és tanácsi  rendeletre2, 

– tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 

67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, 

valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 

1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvre4, 

– tekintettel a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 

1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának 

megújítására, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének 

módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről szóló, 2017. október 

24-i állásfoglalására5, 

– tekintettel az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről szóló, 2017. február 15-i 

állásfoglalására6,  

– tekintettel európai ombudsman által az Európai Bizottság növényvédő szerek 

(peszticidek) engedélyezésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos gyakorlatairól 

szóló, 2016. február 18-i 12/2013/MDC ügyben hozott határozatára7, 

– tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet 

európai végrehajtási értékelésére és annak vonatkozó mellékleteire, amelyeket az 

                                                 
1 HL L 309., 2009.11.24., 1. o. 
2 HL L 70., 2005.3.16., 1. o. 
3 HL L 353., 2008.12.31., 1. o. 
4 HL L 309., 2009.11.24., 71. o. 
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0395. 
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0042. 
7 
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/cases/decision.faces;jsessionid=2F76982671ECA6EC3A2F0EFD798E4

DEB 

https://www.ombudsman.europa.eu/hu/cases/decision.faces;jsessionid=2F76982671ECA6EC3A2F0EFD798E4DEB
https://www.ombudsman.europa.eu/hu/cases/decision.faces;jsessionid=2F76982671ECA6EC3A2F0EFD798E4DEB


 

PR\1145658HU.docx 9/12 PE618.104v01-00 

 HU 

Európai Parlament Kutatószolgálata (DG EPRS) tett közzé1 2018 áprilisában, 

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által a C-673/13 P Bizottság kontra Stichting 

Greenpeace Nederland és PAN Europe, valamint a C-442/14 Bayer CropScience és 

Stichting De Bijenstichting kontra College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden ügyben 2016. november 23-án hozott 

ítéletekre, 

– tekintettel az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és 

fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, 

[a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos 

kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított 

élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási 

célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról 

szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról 

szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és 

az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, 

[a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről 

szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló, 2018. április 11-i bizottsági javaslatra2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 

december 12-i, a saját kezdeményezésű jelentések készítésének engedélyezési 

eljárásáról szóló határozata 1. cikke (1) bekezdésének (e) pontjára és 3. mellékletére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-

0000/2018), 

A. mivel a rendelet végrehajtásának értékelése feltárta, hogy az egészség és a környezet 

védelmével kapcsolatos célkitűzések nem teljesülnek; 

B. mivel a rendelet végrehajtása nincs összhangban a vonatkozó uniós szakpolitikákkal, 

többek között a peszticidek tekintetében; 

C. mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok azt mutatják, hogy a rendelet három fő 

eszközének (jóváhagyások, engedélyezések és a szabályozási határozatok végrehajtása) 

gyakorlati végrehajtása nem kielégítő, és nem biztosítja a rendelet céljának teljesülését; 

D. mivel aggodalmak fűződnek az értékelés jogszabályban előírt megközelítéséhez, 

különösen arra vonatkozóan, hogy kinek kell bizonyítékokkal szolgálnia az 

értékelésekhez és a veszélyeken alapuló megközelítéshez; 

E. mivel aggodalmak fűződnek az előírt értékelési megközelítés gyakorlati 

végrehajtásához; mivel három komoly aggály fűződik az adatokkal kapcsolatos 

előírások hiányos harmonizációjához és a bizonyos tudományos területeken alkalmazott 

módszertanokhoz, ami akadályozhatja az értékelési folyamatot, és ezáltal közvetlen 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
2 COM(2018)0179. 
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negatív hatásokat gyakorolhat a közegészségre és a környezetre; 

F. mivel megállapítást nyert, hogy az illetékes nemzeti hatóságok teljesítménye jelentős 

mértékben befolyásolja a hatóanyagok értékelését; mivel komoly különbségek vannak 

az egyes tagállamok között a rendelkezésükre álló szakértelem és személyzet 

tekintetében; mivel a rendeletet és a vonatkozó jogi előírásokat a tagállamok nem 

egységesen hajtják végre, ami kézzelfogható egészségi és környezeti hatásokkal jár; 

G. mivel a jóváhagyási eljárás valamennyi szakaszában elégtelen az átláthatóság, ami 

negatív hatásokat gyakorol az egészségre és a környezetre, továbbá bizalmatlanná teszi 

a közvéleményt a peszticideket szabályozó rendszerrel szemben; mivel az illetékes 

hatóságok engedélyezéshez kapcsolódó tevékenységeinek átláthatósága szintén nem 

kielégítő; 

H. mivel a növényvédő szerek engedélyezése, ami kizárólag nemzeti szinten történik, 

gyakran szenved késedelmet a kockázatkezelési döntések terén; mivel ennek 

következtében bizonyos esetekben nő a tagállamok által a rendelet 53. cikkének 

megfelelő eltérés alapján kiadott engedélyek száma; mivel előfordultak olyan esetek, 

amikor az eltérést a jogalkotó eredeti szándékával ellentétesen alkalmazták; 

I. mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok azt mutatják, hogy ez az uniós szintű 

szabályozás javítja a nemzeti erőfeszítéseket és intézkedéseket, valamint növeli azok 

értékét; 

Fő következtetések 

1. úgy véli, hogy a növényvédő szerek tekintetében a szabályozási fellépés megfelelő 

szintje az uniós szint; 

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a rendelet hatékony megvalósítása elmaradt, és hogy 

ennek következményeképpen a rendeletben kitűzött célok a gyakorlatban nem 

valósulnak meg; 

3. megjegyzi, hogy sem a rendeletben rögzített célkitűzések és eszközök, sem a rendelet 

végrehajtása nem áll összhangban a mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság, az 

éghajlatváltozás, a növényvédő szerek fenntartható használata, valamint az 

élelmiszerekben és takarmányokban megengedett növényvédőszer-maradékok 

határértéke terén folytatott uniós politikákkal; 

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 53. cikk szerinti szükséghelyzeti 

engedélyezésekkel kapcsolatos visszaélések gyakorlata egyre terjed, és a feltárt esetek 

száma szakadatlanul emelkedik; 

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az adatszolgáltatási és ellenőrzési követelmények 

hiányos harmonizációja egyes tudományos területeken közvetlen káros hatásokat 

gyakorolhat az egészségre, a környezetre és a mezőgazdasági termelésre; 

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az értékelési és engedélyezési eljárásra vonatkozó 

információk csak korlátozottan állnak nyilvánosan rendelkezésre, és az információkhoz 

való hozzáférés is korlátozott; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy (a jóváhagyási eljárás 
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keretében intézkedő) referens tagállamokban alacsony szintű az átláthatóság, hogy az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szakaszában a tájékoztatáshoz való 

hozzáférés és annak felhasználóbarát jellege problematikus, és hogy a kockázatkezelési 

szakaszban az átláthatóság a jelek szerint ugyancsak hiányos, és azt az érintett szereplők 

problematikusnak tekintik; 

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes esetekben a piacon rendelkezésre álló 

növényvédő szerek és a felhasználók által történő alkalmazásuk nem áll szükségszerűen 

összhangban az e szerek összetételére és alkalmazására vonatkozó engedélyezési 

feltételekkel; 

8. hangsúlyozza, hogy a rendeletnek jobban kell tükröznie az integrált növényvédelmen 

alapuló mezőgazdasági gyakorlatok előmozdításának szükségességét, többek között 

ösztönözve az alacsony kockázatú hatóanyagok kidolgozását; 

9. hangsúlyozza, hogy számos engedélyezett növényvédő szer esetében az utóbbi 15 év 

folyamán nem került sor az uniós előírásoknak való megfelelés értékelésére; 

10. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy még mindig nem fejeződött be az iránymutatások 

összehangolása olyan területeken, mint például az ökotoxikológia vagy az anyagok 

további sorsa és viselkedése a környezetben; 

11. hangsúlyozza, hogy a hiányzó vagy hiányos iránymutatások a rendelet végrehajtását, és 

ezáltal a rendeletben kitűzött célok elérését gátló súlyos hiányosságok; 

12. hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló iránymutató dokumentumok nem mindig 

bírnak kötelező jogi erővel, ami szabályozási bizonytalanságot kelt az alkalmazók 

számára, és kétségbe vonja a jóváhagyási eljárás keretében végzett értékelések 

eredményeit; 

Ajánlások 

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jóváhagyási és engedélyezési eljárások 

során rájuk háruló sajátos feladatuknak megfelelően gondoskodjanak a rendelet 

hatékony végrehajtásáról; 

14. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak elismerésére, hogy az 

egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzéseknek prioritást 

kell élvezniük a növényvédelem javítására irányuló célkitűzéssel szemben; 

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a meglévő összehangolt iránymutatásokat 

követve biztosítsák a veszélyeken alapuló kizáró kritériumok maradéktalan és egységes 

alkalmazását, valamint gondoskodjanak arról, hogy a hatóanyagokat csak abban az 

esetben vessék kockázatelemzés alá, ha bizonyíték van arra, hogy nem rendelkeznek az 

e rendelet értelmében vett veszélyes (kizáró) tulajdonságokkal; 

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jóváhagyási és engedélyezési eljárások 

keretében kockázatkezelőként intézkedve alkalmazzák megfelelően az elővigyázatosság 

elvét, és fordítsanak különös figyelmet a lakosság sérülékenyebb csoportjai, közöttük a 

várandós nők, a csecsemők és a gyermekek védelmére; 
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17. felhívja a tagállamokat, hogy korlátozzák a rendelet 53. cikke szerinti eltérés alapján 

kiadott engedélyeket; 

18. felhívja a Bizottságot olyan módszerek kidolgozására, amelyekkel meghatározható, 

hogy egyes eltéréseket alkalmazni kell-e, különös tekintettel az „elhanyagolható 

mértékű expozíció” és a „növények egészségét fenyegető komoly veszély” eseteire; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy korlátozza a megerősítő jellegű információkkal kapcsolatos 

eljárás alkalmazását; 

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék az eljárások általános 

átláthatóságát; 

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a rendelet végrehajtása során 

biztosítsanak következetes összhangot a kapcsolódó uniós jogszabályokkal és 

politikákkal, különösen a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvvel; 

22. felhívja a tagállamokat, hogy az EU-ban piaci forgalomba hozott termékek 

növényvédelmi ellenőrzése tekintetében fordítsanak különös figyelmet a rendelet 

hatékony végrehajtására, függetlenül attól, hogy e termékeket az EU-ban állították-e elő 

vagy harmadik országokból kerültek behozatalra; 

° 

° ° 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

 


