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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról
(2018/2153(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság 
létrehozásáról, feladatairól, összetételéről és megbízatásának idejéről szóló 2018. 
február 6-i határozatára1,

– 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 rendeletre2 („a rendelet”),

– 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 rendeletre3,

– 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 rendeletre4,

– tekintettel az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő 
szerek értékeléséhez és engedélyezéséhez használt egységes alapelvek tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2011. június 10-i 546/2011/EU bizottsági rendeletre5,

– tekintettel a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények 
meghatározásáról szóló, 2013. március 1-i 283/2013/EU bizottsági rendeletre,

– tekintettel a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények 
meghatározásáról szóló, 2013. március 1-i 284/2013/EU bizottsági rendeletre,

– tekintettel az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása 
érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. 
június 29-i (EU) 2016/1056 bizottsági végrehajtási rendeletre6 és az 540/2011/EU 
végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2016. augusztus 1-i (EU) 2016/1313 bizottsági végrehajtási 
rendeletre7,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0022.
2 HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
3 HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
4 HL L 353., 2008.12.31., 1. o.
5 HL L 155., 2011.6.11., 127. o.
6 HL L 173., 2016.6.30., 52. o.
7 HL L 208, 2016.8.2., 1. o.
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– tekintettel a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása 
meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
mellékletének módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2324 bizottsági 
végrehajtási rendeletre1,

– tekintettel a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 
540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági 
végrehajtási rendelettervezetről szóló, 2016. április 13-i2 és 2017. október 24-i3

állásfoglalására,

– tekintettel az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről szóló, 2017. február 15-i 
állásfoglalására4,

– 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 határozatára,

– tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) monográfiáinak 2015. március 
20-án közzétett, „öt szerves foszfát rovarölő szer és gyomirtó értékelése” című 112. 
kötetére,

– tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) kockázatértékelési bizottságának 
a glifozát besorolásáról szóló, 2017. március 15-i véleményére,

– tekintettel a Bíróság C-442/14. számú, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De 
Bijenstichting kontra College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden ügyben hozott 2016. november 23-i ítéletére,

– tekintettel a növényvédő szerekről szóló 2009/1107/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 
2018. szeptember 13-i állásfoglalására6,

– tekintettel az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és 

                                               
1 HL L 333., 2017.12.15., 10. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0119.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0395.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0042.
5 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0356.
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fenntarthatóságáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM( 2018)0179)1,

– tekintettel a tudományos tanácsadó testületnek a növényvédő szerek uniós 
engedélyezési eljárásairól szóló, 2018. júniusi 5/2018 sz. tudományos 
szakvéleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság 
jelentésére (A8-0000/2018),

Általános szempontok

A. mivel a növényvédő szerek uniós engedélyezési eljárása egyike a világ legszigorúbb 
eljárásainak; mivel a glifozát értékelése kapcsán felvetett aggályok fényében a 
peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság (PEST) célja 
azon területek meghatározása, amelyek a növényvédő szerek uniós engedélyezési 
eljárása tekintetében tovább fejleszthetőek olyan ajánlások révén, amelyeket 
szükségesnek ítél ahhoz, hogy megvalósuljon az emberek és állatok egészségének és a 
környezetnek a magas szintű védelme;

B. mivel úgy találták, hogy a döntéshozatali folyamat kevéssé átlátható az eljárás során, 
kezdve a teljes tanulmányokhoz és a nyers adatokhoz való nyilvános hozzáférés 
hiányától a kockázatkezelési szakaszig;

C. mivel a hatóanyagok tudományos értékeléséhez használt, az EFSA és a tagállamok által 
használt útmutatások formáját öltő módszertanok nem minden esetben türközik a 
mindenkori tudományos és műszaki ismereteket, ahogyan azt a rendelet 4. cikke előírja; 
mivel egyes kulcsfontosságú vizsgálatok vagy nem szerepelnek a kockázatértékelésben, 
vagy hiányoznak a legfrissebb tudományos módszerek (mint a talajban élő 
organizmusok korszerű ökotoxikológiai vizsgálatainak vagy a környezeti 
koncentrációnak és a porban, szélben, levegőben és vízben lévő maradványanyagoknak 
az értékelése esetében);

D. mivel az EFSA három neonikotinoidról készült legutóbbi értékelésében használt, a 
méhekre vonatkozó frissített útmutatót hivatalosan még nem fogadták el; mivel az 
EFSA által jelenleg használt, a talajban élő organizmusokra vonatkozó iránymutatás 
2002-ben készült;

                                               
1 a Bizottság javaslata 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 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.
2 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
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E. mivel a növényvédő szerek széles körű és profilaktikus használata aggodalomra ad 
okot;

F. mivel hiányzik az engedélyezés utáni nyomon követés;

G. mivel az adatok hiánya érinti a hatóanyagokat, a védőanyagokat, a kölcsönhatás-
fokozókat és a segédanyagokat, valamint a termékösszetételeket és -keverékeket is; 
mivel ezért nem ismerjük kellőképpen a peszticidek által az emberi és az állati 
egészségre, valamint a környezetre gyakorolt teljes hatást;

H. mivel megállapítást nyert, hogy a jóváhagyási és engedélyezési eljárásban részt vevő 
illetékes nemzeti hatóságok esetenként nem rendelkeznek megfelelő létszámú 
személyzettel, illetve alulfinanszírozottak; mivel ez hatással van a mind a hatóanyagok, 
mind a növényvédő szerek értékeléseinek minőségére, valamint az értékelések 
elvégzéséhez szükséges időre;

I. mivel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok 
felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló 
396/2005/EK rendelet előírja, hogy figyelembe kell venni a maradékok „ismert 
halmozott és szinergikus hatásait, amennyiben rendelkezésre állnak az e hatások 
felmérését szolgáló módszerek”;

J. mivel ma már elérhetőek ilyen módszertanok, és mivel az EFSA várhatóan 2018 végéig 
elkészíti az élelmiszerekben található peszticideknek való kitettség által az emberi 
idegrendszerre és pajzsmirigy-rendszerre gyakorolt halmozott hatásokat vizsgáló 
kísérleti értékelést;

K. mivel jelenleg jogilag nem kötelező a hatóanyagok vizsgálata fejlődési neurotoxicitás 
szempontjából, amely esetlegesen autizmust, figyelemhiányos hiperaktivitási zavarokat, 
(ADHD) vagy diszlexiát okozhat; mivel ezzel összefüggésben az EFSA egy 
folyamatban lévő projekten dolgozik a fejlődési neurotoxicitás hatásai szűrése nem 
állati alternatíváinak kidolgozása céljából;

Hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelem

L. mivel aggályok merültek fel a kérelmezők azon jogával kapcsolatban, hogy a 
hatóanyagok jóváhagyása iránti első kérelem benyújtásakor megválaszthatják a 
jelentéstevő tagállamot;

M. továbbá mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság által az 
értékelési jelentés meghosszabbításával megbízott jelentéstevő tagállam lehet ugyanaz a 
tagállam, amelyik az eredeti értékelőjelentés-tervezetet készítette; 

N. mivel az új hatóanyagok esetében a rendelet hatályba lépése óta a 28 tagállamból 
csupán 11-et választottak a kérelmezők jelentéstevő tagállamként, ami azt mutatja, hogy 
jelentős eltérések vannak a szakértelem és a személyi állomány tekintetében;

O. mivel a rendelet 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a kérelmezőnek összefoglaló 
dokumentációt kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell többek között az 
adatszolgáltatási követelmények minden egyes pontja vonatkozásában a kísérletek és 
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vizsgálatok összefoglalását és eredményeit, beleértve valamennyi benyújtott információ 
értékelését is;

P. mivel az érintett felek aggodalmukat fejezték ki a jogszabály által előírt értékelési 
megközelítéssel, és különösen azzal összefüggésben, hogy kinek kell a hatóanyagok 
értékeléséhez szükséges tudományos vizsgálatokat végrehajtani és a bizonyítékokat 
előállítani;

Q. mivel a rendelet 8. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a kérelmezőnek mellékelnie 
kell a dokumentációhoz a hatóanyagról és annak megfelelő metabolitjairól szóló, más 
szakértők által értékelt, nyilvánosan hozzáférhető szakirodalmat;

R. mivel új hatóanyagok esetében rendes körülmények között csak a kérelmező által 
készített szabályozási vizsgálatokból származó adatok állnak rendelkezésre;

S. mivel a más szakértők által értékelt, nyilvánosan hozzáférhető szakirodalom fontos 
kiegészítő információkkal szolgál a kérelmezők által benyújtott, a helyes laboratóriumi 
gyakorlatokon alapuló vizsgálatokhoz, és olyan eredményeket is tartalmazhat, amelyek 
felhívhatják az értékelők figyelmét a szokásos kísérletek során nem észlelt káros 
hatásokra;

T. mivel a helyes laboratóriumi gyakorlatok alapelvét az OECD dolgozta ki annak 
biztosítására, hogy egy adott vizsgálatot egy konkrét kísérleti módszer által előírt 
módon hajtsanak végre a csalárd gyakorlatok megelőzése érdekében; mivel az EU 
elfogadta ezeket az alapelveket a 2004/10/EK irányelv révén, amely előírja a tagállamok 
számára annak biztosítását, hogy a vegyi anyagok biztonsági vizsgálatait végrehajtó 
laboratóriumok megfeleljenek a helyes laboratóriumi gyakorlatra vonatkozó OECD-
alapelveknek és a 2004/9/EK irányelvnek, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
jelöljék ki azokat a hatóságokat, amelyek a helyes laboratóriumi gyakorlatok 
ellenőrzésének elvégzéséért a területükön felelnek; mivel elfogadták az OECD 
vizsgálati iránymutatásait a vizsgálatok módszertani érvényességének biztosítása 
érdekében;

A jelentéstevő tagállam által készített értékeléstervezet

U. mivel a rendelet 11. cikkének (2) bekezdése értelmében a „jelentéstevő tagállam 
független, objektív és átlátható értékelést végez a mindenkori tudományos és műszaki 
ismeretekre figyelemmel”;

V. mivel megállapítást nyert, hogy a különböző tagállamok jelentéstevő tagállamként 
eljárva különböző gyakorlatokat alkalmaznak a más szakértők által értékelt 
szakirodalomról a kérelmezők által készített összefoglalókra történő hivatkozáskor; 
mivel alapvető szabály, hogy bármely tudományos munkának egyértelműen, idézőjelek 
alkalmazásával jelölnie kell a mások által tett állításokat;

W. mivel a Parlament tudomásul veszi a német Szövetségi Kockázatelemző Intézet (BfR) 
által a glifozátról készített kockázatértékelési jelentésben található szakirodalmi 
áttekintésről folytatott vitát; mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a 
glifozátról készített kockázatértékelőjelentés-tervezet fontos értékelési elemeit anélkül 
vették át a kérelemből, hogy egyértelműen mint hivatkozást tüntették volna fel azokat;
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Az EFSA véleménye az értékelőjelentés-tervezetekről és a hatóanyagok ECHA általi 
osztályozása

X. mivel az EFSA iránti csökkenő bizalom aggodalomra ad okot;

Y. mivel kiegyensúlyozatlanság tapasztalható az EFSA-nál rendelkezésre álló nemzeti 
szakértelemben, tekintettel arra, hogy az EFSA számára jelenleg dolgozó nemzeti 
szakértők mintegy kétharmada csupán hat tagállamból jön;

Z. mivel a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében a 
hatóanyag értékelése során először meg kell állapítani, hogy teljesülnek-e a II. melléklet 
3.6.2–3.6.4. és 3.7. pontjában foglalt jóváhagyási kritériumok (= „kizárási 
kritériumok”); mivel ezen kizárási kritériumok egyike az anyagoknak az 1272/2008/EK 
rendelet rendelkezései alapján (1A. vagy 1B. kategóriájú) karcinogénként történő 
besorolására vonatkozik;

AA. mivel a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a glifozátot a saját terminológiája 
alapján mint emberre valószínűleg rákkeltő hatású (2A csoport) anyagot sorolta be 
(amely az 1272/2008/EK rendelet 1B. kategóriájának felel meg), miközben az EFSA és 
az ECHA arra a következtetésre jutott, hogy az 1272/2008/EK rendelet rendelkezései 
értelmében nem indokolt a karcinogénként történő besorolás;

AB. mivel miközben az IARC következtetését kizárólag a publikált szakirodalomra alapozta, 
az EFSA és az ECHA a kérelmező által a rendelet 8. cikkével összhangban benyújtott 
publikálatlan vizsgálatokat használt értékelése alapjaként;

AC. mivel világszerte számos más illetékes hatóság, köztük az Egyesült Államok, Kanada, 
Új-Zéland, Ausztrália és Japán hatóságai készítettek azóta új értékeléseket a glifozátról, 
és ezen szervezetek egyike sem erősítette meg az IARC értékelését;

AD. mivel, ahogyan azt 54, mind az EU, mind pedig az IARC rendszerei keretében értékelt 
peszticid EFSA általi összehasonlítása mutatja, az EU besorolása 14 esetben jóval 
konzervatívabb (következésképpen szigorúbb) volt az IARC-énál, 11 esetben (a glifozát 
és 10 másik hatóanyag esetében) kevésbé szigorú, 29 esetben pedig azzal azonos;

AE. mivel aggályok merültek fel, illetve merülnek fel továbbra is az EFSA és az ECHA 
azon megállapításaival kapcsolatos szakvéleményük kapcsán, miszerint a glifozátot nem 
sorolták be karcinogénként;

AF. mivel sajnálatos módon nem sikerült megoldani ezeket a kérdéseket a 
különbizottságban;

A hatóanyagok bizottsági jóváhagyása

AG. mivel a rendelet hat hónapos határidőt ír elő a Bizottság számára az EFSA 
állásfoglalásától a Bizottság általi végleges jóváhagyásig;

AH. mivel a glifozát jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló határozat semmilyen 
jogilag kötelező kockázatcsökkentő intézkedést nem tartalmaz, bár a glifozát szinte 
valamennyi alkalmazása tekintetében a nem célzott szárazföldi gerincesek, köztük az 
emlősök és a madarak esetében hosszú távú kockázatokat állapítottak meg;
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AI. mivel nem világos, hogy a Bizottság milyen feltételek esetén tekint egy adott kockázatot 
a környezet szempontjából elfogadhatatlan mértékűnek;

AJ. mivel aggodalomra ad okot, hogy a Bizottság, a tagállamok támogatásával, az EFSA 
szerint a környezetre és a biológiai sokféleségre komoly kockázatot jelentő 
hatóanyagokat hagy jóvá, tekintettel arra, hogy a rendelet 4. cikke (3) bekezdésének e) 
pontja értelmében a növényvédő szerek nem terhelhetik elfogadhatatlan mértékben a 
környezetet;

AK. mivel az európai ombudsman a 2016. február 18-i 12/2013/MDC ügyben hozott 
határozatában kimondta, hogy a megerősítő információk benyújtása nem érinthet az 
egészségügyi kockázat értékelésével kapcsolatos kérelem benyújtásakor meglévő olyan 
adatszolgáltatási követelményeket, amelyek esetében megfelelő útmutatók álltak 
rendelkezésre;

AL. mivel a megerősítő adatok általában nem esnek ugyanolyan alapos tudományos 
vizsgálat, illetve értékelés alá, mint az eredeti kérelemben benyújtott adatok, tekintve, 
hogy az EFSA nem veti rendszeresen szakértői vizsgálat alá azokat; mivel az európai 
ombudsman 2016-os határozatában felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy 
az EFSA-nak mostantól kezdve valamennyi megerősítő adatot rendszeres szakértői 
vizsgálatot alá kell-e vetnie, és hogy kell-e az útmutatókat ennek megfelelően 
módosítani;

AM. mivel az EFSA által a hatóanyagokkal kapcsolatos állásfoglalásaiban meghatározott 
kockázatok ellenére a Bizottság gyakran a tagállamokra hagyja a kockázatcsökkentési 
intézkedéseket, jóllehet a rendelet lehetőséget biztosít a számára ilyen intézkedések 
uniós szinten történő meghatározására; mivel az európai ombudsman a 12/2013/MDC 
ügyben hozott határozatában kifogásolta ezt a megközelítést;

AN. mivel nem állnak rendelkezésre alacsony kockázatú növényvédő szerek; mivel 
mindössze tíz anyagot hagytak jóvá alacsony kockázatú növényvédő szerként az uniós 
piacon forgalmazott csaknem 500 ilyen szerből;

A növényvédő szerek tagállamok általi engedélyezése

AO. mivel a növényvédő szereket engedélyezésük előtt teljes körűen értékelni kellene; mivel 
a nem megfelelő létszámú személyzet, illetve az alulfinanszírozás azt eredményezheti, 
hogy túlságosan a hatóanyag jóváhagyása kapcsán végzett értékelésre hagyatkoznak a 
növényvédő szerekre irányuló határozatok során;

AP. mivel a növényvédő szerek engedélyezési eljárásának, és különösen a 
kockázatértékeléssel összefüggő adatszolgáltatási követelményeknek figyelembe kell 
venniük a növényvédő szerek tényleges használatát;

AQ. mivel a rendelet 25. cikke előírja, hogy ahhoz, hogy felvegyék őket egy pozitív 
jegyzékre, a védőanyagoknak és a kölcsönhatás-fokozóknak ugyanolyan jóváhagyási 
eljárások kell átesniük, mint a hatóanyagoknak; mivel a Bizottság még nem hagyott 
jóvá egyetlen védőanyagot vagy kölcsönhatás-fokozót sem;

AR. mivel a rendelet 27. cikke előírja a Bizottság számára, hogy a fel nem használható 
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segédanyagokat vegye fel egy negatív jegyzékre a III. mellékletben; mivel a Bizottság 
még nem fogadta el a segédanyagok negatív jegyzékét, de kifejezte szándékát, hogy 
2018 végéig elfogadja azt; mivel egyes tagállamok a segédanyagok uniós szintű negatív 
jegyzéke hiányába saját jegyzéket hoztak létre;

AS. mivel az uniós lista hiánya jelentősen megnehezíti a növényvédő szerek részletes 
kockázatértékelését;

AT. mivel aggályok merültek fel a zónarendszerrel, és különösen az eljárás késedelmeivel és 
a kérelmeknek a kölcsönös elismerés kontextusában történő gyakori teljes, illetve 
részleges újraértékelésével összefüggésben, ami az egyazon zónába tartozó tagállamok 
értékelési modelljeinek eltérő nemzeti követelményeiből adódik;

AU. mivel a Bizottság egy IT-rendszer, a növényvédő szerek alkalmazáskezelő rendszerének 
(PPPAMS) létrehozásán dolgozik, amely nyilvánosan elérhető lesz, és elő fogja 
mozdítani a kölcsönös elismerési rendszert;

AV. mivel aggályok merültek fel azzal összefüggésben, hogy jelenleg nem létezik 
összefoglaló az EU-ban engedélyezett valamennyi növényvédő szerről, mivel a 
tagállamok nem kötelesek rendszeresen tájékoztatni a Bizottságot az engedélyezésekről 
szóló határozataikról;

AW. mivel a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelményekről szóló 
284/2013/EU bizottsági rendelet megköveteli a növényvédő szerek akut toxicitásával 
kapcsolatos adatokat, de a hosszú távú toxicitásukkal kapcsolatos adatokat már nem;

AX. mivel a tagállamok a növényvédő szerek és a helyettesítő anyagok összehasonlító 
értékelésének elkészítésén dolgoznak; mivel a cél az, hogy az ilyen szereket alacsony 
kockázatú növényvédő szerekkel váltsák fel;

AY. mivel a rendelet 53. cikkének (2) bekezdése alapján megadott szükséghelyzeti 
engedélyezések száma és meghatározott esetei folyamatosan növekszenek; mivel egyes 
tagállamok más tagállamokhoz képest jelentősen gyakrabban használják az 53. cikket; 
mivel az EFSA három neonikotinoid szükséghelyzeti engedélyezéséről készült 
legutóbbi értékelése megállapította, hogy ezek az engedélyezések egyes esetekben 
összhangban voltak a jogszabályban meghatározott rendelkezésekkel, míg más 
esetekben nem teljesültek a feltételek;

AZ. mivel a rendelet hatályba lépése óta a Bizottság csak egyszer élt azzal a lehetőséggel, 
hogy az 54. cikk (2) bekezdése értelmében az EFSA szakvéleményét kérje;

     Általános észrevételek
    

1. úgy véli, hogy bár az EU rendelkezik a világ egyik legszigorúbb rendszerével, mind 
magát a rendeletet, mind annak végrehajtását javítani kell;

2. üdvözli a tudományos tanácsadó testület javaslatát, hogy a Bizottság segítsen elő egy 
szélesebb körű párbeszédet a társadalom egészében az élelmiszertermelésre irányuló, 
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uniós szintű, a növényvédő szerek által betöltött szerepet is magában foglaló közös 
jövőkép kialakítása érdekében; mivel ezeknek a megfontolásoknak egyéb tényezők 
mellett figyelembe kell venniük az élelmiszerek megfizethetőségét a fogyasztók 
számára, a mezőgazdasági termelésből származó jövedelmet és a termelés hosszú távú 
életképességét, az emberi és az állati egészséget, valamint a környezetet érintő, a 
növényvédő szerek használatára irányuló különböző forgatókönyvekkel összefüggő 
kockázatokat és előnyöket, ideértve egy zérus felhasználás forgatókönyvét is;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak elegendő forrást a hatóanyagok és a 
növényvédő szerek értékelésére, valamint hogy gondoskodjanak a független, objektív és 
átlátható értékelésről;

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kockázatkezelői minőségükben 
alkalmazzák megfelelően az elővigyázatosság elvét, amikor a hatóanyagok/növényvédő 
szerek engedélyezéséről, illetve az engedélyezés feltételeiről határoznak, valamint hogy 
rendszeresen adjanak tájékoztatást arról, hogyan vették figyelembe ezt az elvet;

5. úgy véli, hogy az uniós rendszernek nagyobb figyelmet kellene fordítania a növényvédő 
szerek széles körű és profilaktikus használatára, valamint annak a környezetre gyakorolt 
hatásaira;

6. felszólít egy a forgalomba hozatalt követő, hatékony elővigyázatossági rendszer 
létrehozására a növényvédő szerek használata által az emberi és az állati egészségre, 
valamint a környezet egészére gyakorolt hatások nyomon követése érdekében;

7. üdvözli az EFSA folyamatban lévő, a fejlődési neurotoxicitás hatásainak modellezését 
célzó projektjét, azonban úgy véli, hogy ez mindaddig nem elegendő, amíg nincs olyan 
jogi követelmény, amely előírja, hogy a hatóanyagokat és egyéb peszticid-összetevőket 
az engedélyezési eljárás részeként értékelni kell fejlődési neurotoxicitási hatásuk 
szempontjából; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a rendelet módosítására 
annak biztosítása érdekében, hogy a hatóanyagokat és a növényvédő szerek egyéb 
összetevőit fejlődési neurotoxicitási hatásuk szempontjából értékelik;

8. felhívja az Európai Horizontot, hogy biztosítson elegendő forrást a növényvédő szerek 
által az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre gyakorolt káros hatások 
független vizsgálatának előmozdítása érdekében;

9. felszólítja az EFSA-t és a Bizottságot, hogy javítsák a kockázatokkal kapcsolatos 
kommunikációjukat a nyilvánosság megfelelő és érthető módon történő tájékoztatása 
érdekében;

Hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelem

10. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a rendelet módosítására, hogy 
felhatalmazza egy munkaprogram elfogadására, amelynek értelmében szakértelem, 
források, a termékre vonatkozó relevancia, technikai kapacitás és a tudományosan 
megalapozott és megbízható eredmények elérésére irányuló képesség, valamint egy 
átfogó szakértői értékelési folyamat és az érdekelt felekkel folytatott konzultáció alapján 
jelölheti ki a jelentéstevő tagállamot a jóváhagyások iránti kérelmekhez, hasonlóan a 
hatóanyagok újbóli jóváhagyására szolgáló rendszerhez;
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11. felszólítja a Bizottságot, hogy a meghosszabbítások iránti kérelmek értékelésével ne a 
korábbi értékelés(ek)ért felelős tagállamot bízza meg, feltéve, hogy biztosítható a 
szakértelem és a források szükséges szintje;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy csak azok a tagállamok 
lehessenek jelentéstevő tagállamok, amelyek képesek garantálni az értékelés magas 
színvonalát;

13. felszólítja az EFSA-t, hogy értékelje az érintett jelentéstevő tagállam illetékes 
hatóságainak nemzeti referencialaboratóriumait, hogy azonos szakértelmi szintet 
biztosítson a jelentéstevő tagállam értékelőjelentés-tervezetéhez;

14. felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy felelősen végezzék a helyes laboratóriumi 
gyakorlat szerint tanúsított laboratóriumok ellenőrzését, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre egy általa vezetett hitelesítési rendszert a tagállamok ellenőrzéseihez;

15. tudomásul veszi az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés 
átláthatóságára és fenntarthatóságára irányuló bizottsági javaslatot;

16. fontosnak tartja, hogy a kérelmezőknek a vizsgálatok megkezdését megelőzően 
nyilvánosan elérhető nyilvántartásba kelljen rögzíteniük minden elvégzendő 
szabályozási vizsgálatot; hangsúlyozza, hogy a nyilvánosan elérhető nyilvántartással 
kapcsolatos rendelkezések azt is előírják, hogy a tanúsított laboratóriumok rögzítsék a 
vizsgálatok kezdeti és végső dátumát, valamint a kontrolladatok közzétételét a korábbi 
ellenőrzések nyilvántartásában; úgy véli, hogy kizárólag a nyilvántartásba vett 
szabályozási vizsgálatok nyújthatóak be a kérelemmel;

17. hangsúlyozza, hogy kötelezni kell a kérelmezőket, hogy minden tanulmányt nyújtsanak 
be géppel olvasható formátumban a jelentéstevő tagállamnak, a nyers adatokat is 
beleértve;

18. felszólít arra, hogy közvetlenül az értékelőjelentés-tervezet elfogadását követően 
biztosítsanak teljes körű, nyilvános hozzáférést a tanulmányokhoz, géppel olvasható 
formátumban, lehetővé téve független vizsgálatukat, gondoskodva eközben arról, hogy 
a tanulmányok megrendelői csak nem kereskedelmi célból használhassák fel azokat a 
kapcsolódó szellemi tulajdonjogok védelme érdekében;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje azt, vajon helyénvaló lenne-e, ha a kérelmezőt a 
továbbiakban nem köteleznék a hatóanyagról és a kapcsolódó termékösszetételekről 
szóló, más szakértők által értékelt, nyilvánosan hozzáférhető szakirodalom biztosítására, 
a jelentéstevő tagállamot megbízva ehelyett ezzel a feladattal;

20. hangsúlyozza, hogy a más szakértők által értékelt, nyilvánosan hozzáférhető 
szakirodalmat – amennyiben rendelkezésre áll – ugyanolyan súllyal kell figyelembe 
venni az értékelésben, mint a helyes laboratóriumi gyakorlatokon alapuló vizsgálatokat;

21. a szakirodalmi áttekintés jelenlegi szabályainak átértékelését javasolja, hogy biztosított 
legyen a más szakértők által értékelt és a helyes laboratóriumi gyakorlatokon alapuló 
vizsgálatok közötti egyensúly;
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A jelentéstevő tagállam értékeléstervezete

22. kitart amellett, hogy a jelentéstevő tagállamnak szigorúan alkalmaznia kell a rendelet 9. 
cikkét, biztosítandó, hogy a kérelmek hiánytalanok, mielőtt elfogadhatónak nyilvánítják 
azokat;

23. hangsúlyozza, hogy az értékelésnek tartalmaznia kell a nyers adatok, valamint a 
végleges termékösszetételekkel kapcsolatos adatok részletes értékelését; felszólítja a 
jelentésevő tagállamokat, hogy az értékelőjelentés-tervezetben bizonyítsák 
egyértelműen, hogy valamennyi tanulmányt megfelelően ellenőriztek relevanciájuk, 
tudományos minőségük és érvényességük szempontjából, és szükség esetén vegyenek 
figyelembe további, a kérelmező által nem relevánsnak tekintett tanulmányokat is;

24. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a rendelet módosítására annak 
biztosítása érdekében, hogy a hatóanyagokat a leggyakoribb használatok és a 
leggyakrabban használt összetételek alapján értékelik;

25. sürgeti, hogy valamennyi értékelés a rendelkezésre álló bizonyítékok szisztematikus 
áttekintésén és a „bizonyítékok súlyának mérlegelésén” alapuló megközelítés 
használatának teljes körű átláthatóságán alapuljon;

26. javasolja, hogy a jelentéstevő tagállamok korlátozzák a bekezdések ismétlését a 
minimumra, és csak az indokolt esetekre; kitart amellett, hogy mindaddig, amíg az 
értékelést a kérelmező végzi, amennyiben az engedélyezéshez szükséges 
dokumentációból részleteket vesznek át, világosan meg kell különböztetni a hatóság 
értékelését a kérelmező értékelésétől;

Az EFSA véleménye az értékelőjelentés-tervezetekről és a hatóanyagok ECHA általi 
osztályozása

27. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a kockázatértékelések 
során kulcsfontosságú vizsgálatokat (pl. a talajban élő organizmusok korszerű 
ökotoxikológiai vizsgálatai vagy a környezeti koncentráció és a porban, szélben, 
levegőben és vízben lévő maradványanyagok értékelése) és korszerű tudományos 
módszereket használjanak;

28. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a rendelet annak érdekében történő 
módosítására, hogy foglaljanak bele egy a farmakovigilanciához hasonló, a forgalomba 
hozatalt követő felügyeleti rendszert, hogy megfelelően értékelni lehessen az emberi és 
állati egészségre, valamint a környezetre gyakorolt hosszú távú hatásokat;

29. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy uniós szintű, szabványosított IT-
platformot vagy adatbázist a forgalomba hozatalt követő felügyeleti adatok 
megosztásának elősegítésére;

30. felszólítja a Bizottságot, hogy állapítson meg a talajra vonatkozó szermaradék-
határértékeket, többek között a forgalomba hozatalt követő környezeti felügyeleten 
keresztül gyűjtött adatok felhasználásával;

31. kéri, hogy a forgalomba hozatalt követő környezeti felügyeleten keresztül gyűjtött 
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adatokat használják fel az előre jelezhető környezeti koncentrációk pontosságának 
ellenőrzésére a sorsmodellekben;

32. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 284/2013/EU bizottsági rendelet 
módosítására abból a célból, hogy kerüljenek bele a peszticid termékek hosszú távú 
toxicitásával és az expozíció további módjaival, nevezetesen a talaj szél- és vízeróziója 
révén történő expozícióval kapcsolatos, korszerű modellezést alkalmazó 
adatszolgáltatási követelmények;

33. felszólítja az EFSA-t, hogy frissítse rendszeresen útmutatóit az összes érintett terület 
legfrissebb fejleményeivel összhangban, a talajban található szermaradék-keverékek és -
összetételek, valamint a szél és a por szermaradék-határértékekei rövid- és hosszú távú 
hatásainak értékelése céljából; hangsúlyozza, hogy az útmutatóknak kellően világos 
iránymutatásokat kell adniuk a kockázatkezelők számára;

34. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Növények, Állatok, Élelmiszerek és 
Takarmányok Állandó Bizottsága késedelem nélkül fogadjon el minden függőben lévő 
útmutatót, beleértve az EFSA három neonikotinoidról készült legutóbbi értékelésében 
használt, a méhekre vonatkozó frissített útmutatót;

35. üdvözli a halmozott hatásokra irányuló kísérleti értékelést, és felszólít annak a tervek 
szerinti, 2018 végéig történő befejezésére, valamint azt követően a halmozódó 
kockázatok értékeléseinek az engedélyezési eljárás részeként történő gyors 
bevezetésére; kéri, hogy kezeljék prioritással és sürgősséggel az idegrendszer és a 
pajzsmirigy-rendszeren felüli egyéb expozíciós módokkal kapcsolatos kutatásokat;

36. felszólítja az EFSA-t és az ECHA-t, hogy tegyék felhasználóbarátabbá a weboldalaikon 
közzétett információkat;

37. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy megfelelően legyenek képviselve az 
EFSA-ban;

38. javasolja a tudományos ismeretek és kapacitás megszilárdítását a 
kockázatértékelésekben érintett uniós ügynökségek, tagállami szervek, intézmények és 
egyetemi kutatócsoportok alkotta szakértői hálózat támogatása, kiterjesztése és 
megerősítése révén;

39. javasolja továbbá a nemzetközi szakértőkkel való együttműködést nemzetközi 
tudományos hálózatok keretében a tudományos eszmecsere és információcsere 
elősegítése érdekében, hogy megerősítsék a szakértői értékelési rendszerrel kapcsolatos 
nemzetközi együttműködést, ami a nemzetközileg elismert, minőségi eredmények 
növekedéséhez vezet;

40. azt javasolja az EFSA számára, hogy szakvéleményeit tudományos folyóiratokban 
publikálja, fokozva a konstruktív párbeszédet, valamint arra ösztönözve és bátorítva a 
nemzeti szakértőket, hogy vegyenek részt munkájában;

41. sürgeti, hogy biztosítsanak elegendő forrást az EFSA számára ahhoz, hogy feladatait 
független, objektív és átlátható módon végezhesse, biztosítva ezáltal az emberi és állati 
egészség, valamint a környezet magas szintű védelmét;
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42. felszólít arra, hogy biztosítsanak elegendő forrást ahhoz, hogy véglegesíthető legyen a 
táji léptékű, forgalomba hozatalt követő környezeti felügyelet és elemzés, beleértve a 
talajban és a porban található peszticid-szermaradékok felügyeletét, amelynek 
eredményeit meg kell osztani az EFSA-val;

43. felszólítja a Bizottság tudományos tanácsadó testületét, hogy felkérésre járjon el 
közvetítőként a hatóanyagokkal kapcsolatos tudományos viták során;

44. felszólítja a tudományos tanácsadó testületet, hogy kezdeményezze a glifozát és a 
glifozát alapú összetételek karcinogenitásával kapcsolatos összes rendelkezésre álló 
tanulmány szisztematikus felülvizsgálatát, valamint hogy járjon el az érintett szereplők 
közt közvetítőként, a glifozát jóváhagyásának meghosszabbításáról szóló esetleges 
jövőbeni határozatokra való felkészülés céljából;

A hatóanyagok bizottsági jóváhagyása

45. mély sajnálatát fejezi ki a Bizottság szintjén az EFSA által végzett szakértői 
értékeléseket követően bekövetkező nagyszámú késedelem miatt, és ösztönzi a 
Bizottságot, hogy tartsa be a rendeletben meghatározott határidőket;

46. aggodalmát fejezi ki a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó 
Bizottsága átláthatóságának hiánya miatt; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy növeljék az eljárások általános átláthatóságát, többek között azáltal, hogy részletes 
jegyzőkönyveket készítenek a komitológiai vitákról, valamint saját álláspontjukról, 
különösen a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága 
határozatainak magyarázata és indokolása révén;

47. felszólítja a Bizottságot, hogy fogadjon el világos kritériumokat arra vonatkozóan, hogy 
mi tekinthető a környezetet elfogadhatatlan mértékben terhelő hatásnak;

48. felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan a rendelet 6. cikkének f) pontjában meghatározott 
célra korlátozza a megerősítő információkkal kapcsolatos eljárás alkalmazását, 
mégpedig arra az esetre, ha az értékelési eljárás során, vagy új tudományos és műszaki 
ismeretek eredményeként új követelmények kerülnek megállapítására; hangsúlyozza, 
hogy a hiánytalan dokumentáció a hatóanyagok jóváhagyása szempontjából alapvető 
fontosságú; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a megerősítő adatokon alapuló eltéréssel 
kapcsolatos eljárás olyan növényvédő szerek elfogadásához vezetett, amelyeket 
egyébként a piacról már régen kitiltottak volna;

49. felszólítja a Bizottságot, hogy módosítsa a vonatkozó útmutatót, hogy a megerősítő 
adatokon az EFSA ugyanúgy teljes körű, rendszeres konzultatív szakértői vizsgálatot 
végezzen, mint a kérelem eredeti adatai esetében;

50. felszólítja a Bizottságot, hogy a hatóanyagok jóváhagyásába építsen be jogilag kötelező 
erejű kockázatcsökkentési intézkedéseket, hogy kezelni lehessen a növényvédő szerek 
jelentette ismert kockázatokat, ahelyett, hogy kizárólag a tagállamok belátására bízná 
azt;

51. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a rendelet 25. cikkének teljes körű alkalmazását, 
hogy a védőanyagokat és kölcsönhatás-fokozókat csak azok jóváhagyását követően 
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lehessen használni; hangsúlyozza, hogy a védőanyagok és kölcsönhatás-fokozók 
jóváhagyásával összefüggő adatszolgáltatási követelményeknek meg kell egyezniük a 
hatóanyagokra vonatkozóan előírtakkal, és felhív egy végrehajtási jogi aktus 
elfogadására a rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében;

52. felszólítja a Bizottságot, hogy 2018 végéig fogadja el a segédanyagok a rendelet 27. 
cikke szerinti első negatív jegyzékét, valamint a továbbiak meghatározására vonatkozó 
kritériumokat és eljárást; felszólít ezért a REACH-rendelet, a CLP-rendelet és a 
biocidekről szóló rendelet által előírt adatok, valamint a segédanyagokra vonatkozó 
saját negatív jegyzékeik készítése során a tagállamok által gyűjtött adatok integrálására;

53. hangsúlyozza, hogy az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről szóló, 2017. február 
15-i állásfoglalással összhangban a biológiai eredetű hatóanyagokat ugyanolyan 
szigorúan kell értékelni, mint az egyéb hatóanyagokat;

A növényvédő szerek tagállamok általi engedélyezése

54. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen mélyreható értékelést a zónarendszerről annak 
felmérése céljából, hogy miképpen lehet a leginkább biztosítani a növényvédő szerek 
megfelelő, harmonizált tudományos értékelését, megőrizve eközben a tagállamoknak a 
növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó felelősségét;

55. felszólítja az EFSA-t, hogy hozzon létre harmonizált útmutatókat a növényvédő 
szerekhez, és a Bizottságot, hogy fogadja el azokat;

56. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a valamennyi növényvédő szert 
megfelelően értékeljenek az adott növényvédő szerre vonatkozóan beszerzett adatok 
alapján, ideértve az expozíciós leírásokat is, továbbá úgy véli, hogy a növényvédő 
szerekre vonatkozó adatokból történő extrapolálás kizárólag a hatóanyagokra 
vonatkozóan beszerzett adatokból végezhető, ahol az tudományos szempontból indokolt 
és a forgalomba hozatalt követő felügyelet által megbízhatónak minősített;

57. hangsúlyozza, hogy kötelezni kell a kérelmezőket, hogy minden tanulmányt nyújtsanak 
be géppel olvasható formátumban az engedélyezési kérelmet vizsgáló tagállamnak, a 
nyers adatokat is beleértve;

58. felszólít arra, hogy közvetlenül azt követően, hogy a kérelmet vizsgáló tagállam 
benyújtotta az értékelési jelentést az ugyanazon zónába tartozó többi tagállamnak, 
biztosítsanak teljes körű, nyilvános hozzáférést a tanulmányokhoz, géppel olvasható 
formátumban, lehetővé téve független vizsgálatukat, gondoskodva eközben arról, hogy 
a tanulmányok megrendelői csak nem kereskedelmi célból használhassák fel azokat, 
valamint a kapcsolódó szellemi tulajdonjogok védelme érdekében;

59. hangsúlyozza, hogy a növényvédő szerek engedélyezésére továbbra is nemzeti szinten 
kell, hogy sor kerüljön, hogy figyelembe lehessen venni az országspecifikus 
helyzeteket;

60. felszólítja a tagállamokat, hogy a nagyobb kiszámíthatóság és hatékonyság érdekében 
csökkentsék a minimumra nemzeti adatszolgáltatási követelményeiket;
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61. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent a kölcsönös elismeréssel 
kapcsolatos határidők és rendelkezések betartása érdekében;

62. sürgeti a tagállamokat, hogy a zónákon belüli és a zónák közti nagyobb fokú 
együttműködés révén fokozzák a hatékonyságot a munkateher jobb elosztása és a 
tagállamok erőforrásainak lehető legjobb felhasználása érdekében, valamint hogy 
korlátozzák a rendelet 53. cikke szerinti eltéréseket;

63. felszólítja a tagállamokat, hogy alkalmazzák szigorúan a rendelet 53. cikkét, hogy 
kizárólag az eltérésre irányuló kitöltött kérelmeket fogadják el és vizsgálják meg, 
valamint hogy kizárólag az eltérésekre vonatkozó kitöltött értesítéseket küldjenek meg a 
Bizottság és a többi tagállam részére;

64. felszólítja a Bizottságot, hogy éljen teljes körűen az 53. cikk (2) és (3) bekezdése 
szerinti ellenőrzési jogával, hogy az 53. cikk értelmében megadott eltéréseket és 
meghosszabbításokat a tényleges szükséghelyzetekre korlátozza;

65. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az 53. cikk értelmében megadott 
szükséghelyzeti engedélyezéseket megelőzően az érdekelt felekkel folytatott nyilvános 
konzultációra kerül sor;

66. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék közzé a hozzájuk beérkező, az 53. cikk szerinti 
szükséghelyzeti engedélyezésre irányuló, kitöltött kérelmeket, akár megadják az 
engedélyt, akár nem;

67. felszólítja a tagállamokat, hogy tájékoztassák egymást és a Bizottságot a növényvédő 
szerek engedélyezéséről és az engedélyek visszavonásáról, valamint a 
kockázatcsökkentő intézkedésekről a forgalomban lévő növényvédő szerek, valamint az 
azokkal kapcsolatos kockázatkezelés uniós szintű áttekintésének biztosítása érdekében;

68. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák az alacsony kockázatú 
növényvédő szerekkel kapcsolatos adatcserét, elősegítve ezáltal a növényvédő szerek 
összehasonlító értékelését;

69. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az alacsony kockázatú 
peszticideket mint a növényvédelem káros hatásainak csökkentésére irányuló fontos 
intézkedést; elismeri, hogy több kutatásra és fejlesztésre van szükség e termékek terén;

70. a „kisebb jelentőségű felhasználás” meghatározásának harmonizálására szólít fel az 
egyenlő versenyfeltételek előmozdítása érdekében, és javasolja a főbb termények 
egységes uniós listájának létrehozását;

71. felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak biztosítása érdekében, 
hogy a mezőgazdasági termelők megfelelően képzettek a növényvédő szerek használata 
és az integrált növényvédelem alkalmazása terén;

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

1. A különbizottság és megbízatása 

Kilenc évvel a növényvédő szerekről szóló rendelet (az 1107/2009/EK rendelet) elfogadását 
és egy a növényvédő szerekben használt hatóanyag, a glifozát engedélyének 
meghosszabbítása körüli vitát követően, az Európai Parlament 2018. február 6-án határozatot 
fogadott el a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság (az ún. 
„PEST különbizottság”) létrehozásáról, feladatairól, összetételéről és megbízatásának 
idejéről.

A PEST különbizottságnak a Parlament 2018. február 6-i határozatában előírt megbízatása 
értelmében a különbizottságnak a peszticidek uniós engedélyezési eljárásának egészét 
vizsgálnia kell. A PEST különbizottság különösen a következő feladatokat látja el:

– a peszticidek engedélyezési eljárásának vizsgálata és értékelése az Unióban, ideértve a 
használt módszertant és annak tudományos minőségét, az eljárás függetlenségét az 
iparágtól, valamint a döntéshozatali folyamat és eredményei átláthatóságát;

– a hatóanyagok, többek között a glifozát jóváhagyásának – vagy a jóváhagyás 
meghosszabbításának – tudományos értékelésében az illetékes uniós ügynökségek 
által vétett lehetséges hibák, valamint az uniós ügynökségeknek a vonatkozó hatályos 
uniós előírásoknak, iránymutatásoknak és magatartási kódexeknek való 
megfelelésének bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazó vizsgálata és 
értékelése;

– annak vizsgálata és értékelése, hogy a Bizottság az 1107/2009/EK rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően járt-e el, amikor a glifozát jóváhagyási feltételeivel és a 
glifozát jóváhagyásának meghosszabbítási feltételeivel kapcsolatos határozatokat 
hozott;

– a lehetséges összeférhetetlenségek vizsgálata és értékelése a jóváhagyási eljárás 
valamennyi szintjén, beleértve az 1107/2009/EK rendelet szerinti értékelési jelentés 
készítéséért felelős referens tagállam nemzeti testületeinek szintjét;

– annak vizsgálata és értékelése, hogy a hatóanyagok értékeléséért és osztályozásáért 
felelős uniós ügynökségek megfelelő személyzettel rendelkeznek-e, és megfelelő 
finanszírozásban részesülnek-e kötelezettségeik teljesítéséhez; a független kutatás és 
tesztelés megrendelésének és/vagy végrehajtásának és ezek finanszírozásának 
vizsgálata és értékelése;

– ajánlások készítése, amelyeket szükségesnek ítél a peszticidek uniós engedélyezési 
eljárása tekintetében ahhoz, hogy megvalósuljon az emberek és állatok egészségének 
és a környezetnek a magas szintű védelme; e célból látogatások és meghallgatások 
megvalósítása az uniós intézmények és érintett ügynökségek, valamint nemzetközi és 
nemzeti intézmények, nem kormányzati szervezetek és magánszervezetek 
részvételével.

A 30 tagból álló különbizottság a munkájának kezdetétől számított kilenc hónapon belül (azaz 
2018. december 12-ig) végleges jelentést nyújt be a Parlamentnek, amely tartalmazza a 
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meghozandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ténymegállapításokat és 
ajánlásokat.

2. Munkamódszerek

A PEST különbizottság 2018. március 18-án alakult meg. Elnökének Eric Andrieu-t (S&D, 
Franciaország) jelölték ki, valamint három alelnököt jelöltek ki (első alelnök: Bolesław 
Piecha (ECR, Lengyelország), második alelnök: Frédérique Ries (ALDE, Belgium), harmadik 
alelnök: Kateřina Konecna (GUE/NGL, Cseh Köztársaság)). A különbizottság emellett 
társelőadónak jelölte ki Norbert Lins-t (EPP, Németország) és Bart Staes-t (Verts/ALE, 
Belgium).

A különbizottság által a jelentéskészítéshez és az ajánlások megfogalmazásához szükséges 
bizonyítékok összegyűjtésére kidolgozott munkaterv két eszmecserét, hat nyilvános 
meghallgatást, három tényfeltáró megbízatást, valamint egy videokonferenciát foglalt
magában. A különbizottság emellett megbízást adott egy tájékoztató és egy tanulmány 
készítésére is.

Az eszmecserék és a nyilvános meghallgatások alkalmával a különbizottság 34 szakértőt 
hallgatott meg (a teljes listát lásd a mellékletben). Míg az első négy nyilvános meghallgatás 
témája a növényvédő szerek uniós engedélyezési eljárásának egymást követő lépései voltak 
(ezek a hatóanyag jóváhagyása iránti kérelem és az értékelőjelentés-tervezet; az EFSA 
véleménye az értékelőjelentés-tervezetekről és a hatóanyagok ECHA általi osztályozása; a 
hatóanyagok bizottsági jóváhagyása; valamint a növényvédő szerek tagállamok általi 
engedélyezése), az utolsó két meghallgatás a többi OECD-ország engedélyezési rendszereire, 
a növényvédő szerek környezeti hatásaira, valamint az érdekelt felek által a jelenlegi uniós 
rendelettel kapcsolatosan megfogalmazott javaslatokra összpontosított. Valamennyi 
meghallgatásról szó szerinti jegyzőkönyv készült. Annak érdekében, hogy a tagok 
felkészülhessenek a meghallgatásra, minden meghallgatást megelőzően írásbeli kérdéseket 
küldtek a meghívott szakértőknek, akiknek az ülés előtt írásban kellett megválaszolniuk 
azokat. Szükség esetén a meghallgatást követően utólagos kérdéseket tettek fel. A szó szerinti 
jegyzőkönyvek és a szakértők válaszai elérhetőek a PEST különbizottság weboldalán.

Három tényfeltáró utat szerveztek a következőkhöz:

– az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA), Parmában (2018. március 7-8.),
– a kisebb jelentőségű felhasználások európai uniós koordinációs intézetéhez (MUCF) 

Párizsban, és egy gyümölcskísérleti állomáshoz („La Morinière”), Saint-Epainben 
(2018. július 5-6.), valamint

– a Nemzetközi Rákkutató Ügynökséghez (IARC), Lyonban, és egy gazdasághoz („Le 
domaine d’Epoisses”), Dijonban (2018. szeptember 18-20.).

A kiküldetésekről szóló jelentések megtalálhatóak a PEST különbizottság weboldalán.

A Roundup Products MDL 2741. sz. ügy felperesei vezető jogi társképviselőinek egyikével 
tartott videokonferenciára 2018. szeptember 24-én fog sor kerülni.

A különbizottság megbízásából készült mélyreható elemzés a hatóanyagok jóváhagyása iránti 
kérelem benyújtására és értékelésére vonatkozó útmutatókra összpontosított, míg a tájékoztató 
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témája az 1107/2009/EK rendelet által az innovációra és az alternatívák és új növényvédő 
szerek kifejlesztésére gyakorolt hatás volt.

Megjegyzendő, hogy a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága által (a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak az 1107/2009/EK 
rendeletről szóló végrehajtási jelentésével összefüggésben) készített, 2018. áprilisban 
közzétett1 európai végrehajtás-értékelési tanulmányt szintén figyelembe vették a jelentés 
készítésekor.

3. A jelentés szerkezete

A meghallgatásokkal megegyezően a jelentést is a növényvédő szerek uniós engedélyezési 
eljárása egymást követő lépéseinek megfelelően strukturálták (olyan alfejezetekkel, mint: „A 
hatóanyag jóváhagyása iránti kérelem”; „Az EFSA véleménye az értékelőjelentés-
tervezetekről és a hatóanyagok ECHA általi osztályozása”; „A hatóanyagok bizottsági 
jóváhagyása”; valamint „A növényvédő szerek tagállamok általi engedélyezése”). A jelentés 
emellett általános észrevételeket is tartalmaz. Míg a preambulumbekezdések a különbizottság 
által a megbízatása során gyűjtött bizonyítékokon alapuló ténymegállapításokat tartalmaznak, 
a bekezdések az azokból eredő ajánlásokat és cselekvési javaslatokat foglalnak magukban.

Tekintettel az 1107/2009/EK rendeletnek és a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékéről szóló 396/2005/EK rendeletnek az Európai Bizottság célravezető és hatásos 
szabályozás programja (REFIT) keretében jelenleg folyamatban lévő értékelésére, amely 
várhatóan 2019 első felében zárul le, a PEST különbizottság által kidolgozott ajánlások 
hasznosak lesznek és éppen időben születnek ahhoz, hogy figyelembe vehessék azokat az 
értékelés során.

Következésképpen a PEST különbizottság ajánlásai várhatóan egy sor különböző, a 
növényvédő szerek uniós engedélyezési eljárása e jelentésben meghatározott hiányosságainak 
kezelését célzó intézkedést indítanak el, beleértve a jelenlegi uniós jogi keret, mint olyan 
(különös tekintettel az 1107/2009/EK rendeletre, de a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket és 
útmutatókat is ideértve) és a keret végrehajtásának fejlesztését. 

Az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet 
tervezett, 2018 áprilisában bemutatott (COM(2018)0179)) módosítása (amely számos egyéb 
ágazati jogszabályt, köztük az 1107/2009/EK rendeletet is módosít), annak érdekében, hogy 
javítsa az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságát és 
fenntarthatóságát, valószínűleg javítani fogja a tudományos értékelések átláthatóságát, 
valamint az EFSA által értékelt tudományos vizsgálatok minőségét és függetlenségét is.

4. A növényvédő szerek uniós engedélyezési rendszerének áttekintése

Míg a növényvédelmi szabályozás átfogó uniós megközelítését először az 1990-es évek elején 
fogadták el (91/414/EGK tanácsi irányelv), a növényvédő szerek2 eladását, használatát és 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668

2 A növényvédő szerek (más néven „peszticidek”) olyan termékek, amelyek hatóanyagokból, védőanyagokból 
vagy kölcsönhatás-fokozókból állnak vagy ilyet tartalmaznak, és melyek rendeltetésszerű használata a 
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ellenőrzését jelenleg az 1107/2009/EK rendelet (a „növényvédő szerekről szóló rendelet”) 
szabályozza.
  
A növényvédő szerekről szóló rendelet egy kétlépéses eljárást ír elő, amely során a 
hatóanyagokat1 uniós szinten hagyják jóvá, a növényvédő szereket pedig nemzeti szinten 
engedélyezik. Az eljárást a kockázatértékelés és a kockázatkezelés szigorú elkülönítése 
jellemzi. Az elődjétől eltérően a növényvédő szerekről szóló rendelet alapjául a veszélyek 
azonosítása („veszélyalapú megközelítés”)2 és az elővigyázatosság elve3 szolgál. 

A hatóanyagok jóváhagyására irányuló eljárás első lépése, hogy a növényvédő szer gyártója 
vagy egy vegyipari vállalat kérelmet nyújt be az illetékes hatóságoknak a 28 tagállam 
egyikében, amely az adott anyag esetében a jelentéstevő tagállam lesz. Az új hatóanyagok 
esetében a kérelmező szabadon megválaszthatja a jelentéstevő tagállamot (a hatóanyagok 
jóváhagyásának meghosszabbításától eltérően, amikor a jelentéstevő tagállamot és a társ-
jelentéstevő tagállamot az Európai Bizottság jelöli ki meghatározott kritériumok alapján). 

Miután az illetékes nemzeti hatóság (jelentéstevő tagállam) megkapja a dokumentációt a 
kérelmezőtől, megkezdi a kérelem értékelését, megvizsgálva annak elfogadhatóságát (azaz 
annak teljességét az adatszolgáltatási követelményekre vonatkozó útmutatók alapján, a 
formátumot stb., és különösen azt, hogy a kérelmező benyújtotta-e az összes előírt tesztet és 
vizsgálati jelentést), valamint a kapcsolódó veszélyeket. A dokumentáció elfogadását követően 
a jelentéstevő tagállam elvégzi a kezdeti tudományos értékelést, és elkészíti az értékelőjelentés-
tervezetet4. 

Ezt követően benyújtják az értékelőjelentés-tervezetet az EFSA számára, amely szakértői 
vizsgálatot végez azon. A szakértői vizsgálat folyamata egy nyilvános konzultáció elindításával 
kezdődik (a nyilvánosság, a tagállamok és a kérelmező részvételével). Ezt követően értékelik 
az összegyűjtött észrevételeket, és jóváhagyják, illetve amennyiben szükséges, javítják az 
értékelőjelentést. A folyamat végén az EFSA „állásfoglalást” fogad el arról, hogy a hatóanyag 

                                               
következők egyike: 1) növények vagy növényi termékek védelme a kártevőkkel/betegségekkel 
szemben, 2) a növények élettani folyamatainak befolyásolása (például a növekedést 
befolyásoló anyagok, a tápanyagok kivételével), és 3) a növényi termékek tartósítása.

1 A hatóanyagok a növényvédő szerek azon összetevői, amelyek tényleges védelmet nyújtanak a kártékony 
organizmusokkal (az ún. kártevőkkel, például a rovarokkal, gombákkal és gyomokkal), illetve a 
növénybetegségekkel szemben.
2 Ami a veszélyalapú megközelítést és a kockázatalapú megközelítést illeti, a veszély és a kockázat közti különbség 
jelentős: a veszély egy anyagnak az a belső tulajdonsága, hogy ártalmas lehet, míg a kockázat annak valószínűsége, 
hogy bizonyos körülmények között potenciális ártalom következik be. 
3 Az elővigyázatosság elve azt írja elő, hogy amennyiben egy tevékenységgel, termékkel vagy 
folyamattal kapcsolatos kockázatokra irányuló tudományos bizonyíték kapcsán 
bizonytalanságok állnak fenn, és ezért nem állapítható meg, hogy alkalmazásuk mennyire 
biztonságos az egészségre és a környezetre, a potenciális ártalom csökkentését célzó 
szabályozási intézkedéseket kell hozni. A növényvédő szerekről szóló rendelet 1. cikkének (4) bekezdése 
kifejezetten hivatkozik az elővigyázatosság elvére.
4 Megjegyzendő, hogy az értékelőjelentés-tervezet különösen fontos, mivel a jelentéstevő tagállam által többek 
között karcinogénként, mutagénként, toxikusként vagy PBT-anyagként besorolt (és ezáltal a növényvédő 
szerekről szóló rendeletben meghatározott ún. „kizárási kritériumok” alá eső) hatóanyagokat azonnal betiltják az 
EU-ban, anélkül, hogy meg kellene vizsgálni, hogy kezelhetőek-e a használatával összefüggő kockázatok. 



PE627.625v01-00 22/33 PR\1162183HU.docx

HU

várhatóan megfelel-e a (növényvédő szerekről szóló rendelet 4. cikkében meghatározott) 
jóváhagyási kritériumoknak. 

Az EFSA állásfoglalása alapján az Európai Bizottság, amely a kockázatkezelésért felel, 
javaslatot tesz a hatóanyagok jóváhagyására, illetve elutasítására (végrehajtási 
rendelettervezet). A valamennyi EU-tagállam képviselőiből álló szabályozási bizottság (a 
Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága) ezt követően szavaz a 
végrehajtási rendelettervezetről. A rendelettervezetben meg kell határozni, hogy az értékelt 
hatóanyag várhatóan megfelel-e a jóváhagyási kritériumoknak, és meg kell adni a hatóanyag 
jóváhagyásával kapcsolatos használati feltételeket (pl. a tagállamoknak meghatározott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket kell figyelembe venniük a növényvédő szerek későbbi 
engedélyezése során). Miután az állandó bizottság véleményt nyilvánított1, a Bizottság 
elfogadja és közzéteszi a hatóanyag jóváhagyásáról vagy jóváhagyásának elutasításáról szóló 
rendeletet2. 

Azt követően, hogy egy adott hatóanyagot uniós szinten jóváhagytak, az azt összetevőként 
tartalmazó konkrét növényvédő szer engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani egy 
tagállamhoz. 

Ahhoz, hogy megkapja az engedélyt, a növényvédő szernek több kritériumnak is meg kell 
felelnie, ideértve azt, hogy a hatóanyagai jóvá vannak hagyva. Három, hasonló mezőgazdasági, 
növény-egészségügyi és környezeti feltételek alapján egymással összehasonlítható feltételekkel 
rendelkező zónákra osztották az Uniót a növényvédő szerek engedélyezésének kezelésére 
(A/északi zóna, B/középső zóna, C/déli zóna). Az engedélyezés iránti kérelmeket benyújtják a 
zóna jelentéstevőjeként eljáró valamely tagállamhoz, amely értékeli a kérelmet az adott zóna 
tekintetében. A nemzeti engedélyezési határozatok elsősorban az ebben az értékelésben 
szereplő következtetéseken alapulnak (kölcsönös elismerés). 

Azonban bizonyos esetekben úgy is határozhat egy tagállam, hogy nem adja meg az engedélyt, 
illetve nem ismer el egy engedélyt (pl. ha úgy véli, hogy a szóban forgó termék elfogadhatatlan 
mértékben veszélyezteti az emberi vagy állati egészséget vagy a környezetet). A tagállamok 
továbbá bizonyos körülmények fennállása esetén ideiglenes engedélyt (eltérések) adhatnak nem 
jóváhagyott hatóanyagokat, illetve jelentősen korlátozott felhasználású hatóanyagokat 
tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan (a növényvédő szerekről szóló rendelet 53. cikke 
szerinti szükséghelyzeti engedélyezések).

A kérelem értékelését a tagállam egy éven belül teszi közzé, amelyet az engedélyezés 
megadásáról, illetve elutasításáról szóló határozat követ.

                                               
1 Amennyiben az állandó bizottságban sem a Bizottság javaslata mellett, sem azzal szemben nem értek el 
minősített többséget („nincs vélemény”), a javaslatot megküldik a fellebbviteli bizottság számára. Amennyiben a 
fellebbviteli bizottság sem nyilvánít véleményt, a Bizottság hozhat határozatot.
2 A hatóanyagok jóváhagyása általában legfeljebb 10 éves időtartamra szól. A jóváhagyások a gyártó kérésére, az 
eredeti jóváhagyási eljáráshoz hasonló eljárást követően meghosszabbíthatóak. A meghosszabbítás legfeljebb 15 
évre szólhat.
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I. MELLÉKLET - A meghallgatott szakértők felsorolása

Dátum Esemény Téma Szakértők

2018. április 12., 
csütörtök,
14:00-17:30

A PEST 
különbizottság 
első ülése
(Eszmecsere)

A peszticidek 
engedélyezési 
eljárásának általános 
áttekintése

Európai Bizottság:

- Sabine Jülicher, igazgató 
(E Igazgatóság, DG 
SANTE)

- Klaus Berend 
(egységvezető/Peszticidek 
és biocidok, DG SANTE)

EFSA:

- Berhard URL (ügyvezető 
igazgató/EFSA)

- Jose Tarazona 
(egységvezető/Peszticidek)

2018. április 26., 
csütörtök,
14:00-17:30

A PEST 
különbizottság 
második ülése
(Eszmecsere)

A peszticidek uniós 
engedélyezési eljárása

Nemzeti Élelmiszer-, 
Környezet- és 
Munkabiztonsági 
Ügynökség (ANSES):

- Françoise Weber

Svéd Vegyianyag-
ügynökség (KEMI):

- Katarina Lundberg

Az Egyesült Királyság 
Egészségügyi és 
Biztonsági Hivatala 
(HSE):

- Elizabeth Clayton
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2018. május 7., 
hétfő, május 8., 
kedd

Kiküldetés az 
EFSA-hoz, Parma

2018. május 15., 
kedd, 15:00-
18:30

A PEST 
különbizottság 
harmadik ülése 
(meghallgatás)

Hatóanyagok 
jóváhagyása iránti 
kérelem és 
értékelőjelentés-
tervezetek

Európai Növényvédelmi 
Szövetség (ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(főigazgató)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(Német Szövetségi 
Kockázatértékelő Intézet):

- Andreas Hensel (elnök)

Global 2000:

- Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut (JKI, 
a Termesztett Növények 
Német Szövetségi 
Kutatóközpontja):

- Georg Backhaus (elnök)
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2018. június 7., 
csütörtök,
14:00-17:30

A PEST 
különbizottság 
negyedik ülése
(meghallgatás)

Az EFSA véleménye az 
értékelőjelentés-
tervezetekről és a 
hatóanyagok ECHA 
általi osztályozása

EFSA:

- Berhard Url (ügyvezető 
igazgató)

- Jose Tarazona 
(egységvezető/Peszticidek)

ECHA:

- Björn Hansen (ügyvezető 
igazgató)

- Jack de Bruijn 
(kockázatkezelésért felelős 
igazgató)

- Ari Karjalainen (vezető 
szakértő)

A tudományos tanácsadó 
testület magas szintű 
munkacsoportja:

- Paul Nurse (a 
tudományos tanácsadó 
testület tagja)

Privát tanácsadó:
- Christopher J. Portier
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2018. június 19., 
kedd,
15:00-18:30

A PEST 
különbizottság 
ötödik ülése
(meghallgatás)

Első rész: Az 
„élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló” 
2018. áprilisi javaslat 
bemutatása

Második rész: A 
hatóanyagok 
jóváhagyásával 
foglalkozó bizottság

Európai Bizottság, DG 
SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
biztos

- Sabine Jülicher (az 
„Élelmiszer- és 
takarmánybiztonság, 
innováció” Igazgatóság 
igazgatója, DG SANTE)

Az európai ombudsman 
kabinetje:

- Fintan Butler (vezető 
tanácsadó)

OECD:

- Bob Diderich (a 
Környezeti, Egészségügyi 
és Biztonsági Osztály 
vezetője)

Wageningen 
Mezőgazdasági Egyetem:

- Violette Geissen 
(Talajfizikai és 
Földhasználati Tanszék) 
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2018. június 28., 
csütörtök,
14:00-17:30

A PEST 
különbizottság 
hatodik ülése
(meghallgatás)

A növényvédő szerek 
tagállamok általi 
engedélyezése

Belga Egészségügyi, 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Környezetvédelmi 
Minisztérium:

- Maarten Trybou (a 
Peszticidek egység 
vezetője)

Spanyol Mezőgazdasági és 
Halászati, Élelmiszerügyi 
és Környezetvédelmi 
Minisztérium:

- José María Cobos Suarez 
(növény- és erdő-
egészégügyi és higiéniai 
főigazgató-helyettes) 

Román Növény-
egészségügyi Hatóság:

- Paulina Gabor 
(főigazgató)

King’s College London:

- Robin Mesnage (kutató)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen (főtitkár)

2018. július 5-6., 
csütörtök-péntek

A kisebb 
jelentőségű 
felhasználások 
európai uniós 
koordinációs 
intézet (MUCF), 
Párizs és a La 
Morinièr 
gyümölcskísérleti 
állomás, Saint-
Epain
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2018. augusztus 
30., csütörtök,
14:00-17:30

A PEST 
különbizottság 
hetedik ülése
(meghallgatás)

Az OECD-országok 
engedélyezési 
eljárásainak 
összehasonlító elemzése 

Australian Pesticides and 
Veterinary Medicines 
Authority:

- Chris Parker 
(vezérigazgató) 

Canadian Pest 
Management Regulatory 
Agency:

- Richard Aucoin 
(ügyvezető igazgató)

US Environmental 
Protection Agency: 

- Richard Keigwin
(a peszticidek 
programiroda igazgatója)
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2018. szeptember 
6., csütörtök, 
14:00-17:30

A PEST 
különbizottság 
nyolcadik ülése
(meghallgatás)

Első rész:
A peszticidek 
környezeti hatásai, 
beleértve a csökkentési 
intézkedéseket a 
tagállamok szintjén 

Második rész: Az 
érdekelt felek által a 
növényvédő szerek 
jóváhagyásáról szóló 
jelenlegi uniós 
rendelettel 
kapcsolatosan 
megfogalmazott 
javaslatok

Első rész:

Bergeni Egyetem & 
Utrechti Egyetem: 
- Jeroen P. van der Sluijs 

Belga Méhészeti Kutató-
és Információs Közpot 
(CARI):

- Noa Simon-Delso 
(tudományos szakértő) 

A Fenntartható 
Mezőgazdaság Európai 
Megfigyelőközpontja 
(OPERA) a Szent Szív 
Katolikus Egyetemen, 
Piacenza (Olaszország):

- Ettore Capri (professzor)

Második rész:

Greenpeace Europe:

- Franziska Achterberg 
(élelmiszeripari szakértő)

Corporate Europe 
Observatory:

- Martin Pigeon (kutató és 
aktivista)

Crop Health and 
Protection:

- John Chinn (elnök)
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2018. szeptember 
18-20., kedd-
csütörtök

Kiküldetés a 
Nemzetközi 
Rákkutató 
Ügynökséghez 
(IARC), Lyonban, 
és egy 
gazdasághoz („Le 
domaine 
d’Epoisses”), 
Dijonban

2018. szeptember 
24., hétfő,
19:00-21:00

Koordinátorok 
ülése (minden tag
számára nyitott)

Videokonferencia egy 
egyesült államokbeli 
ügyvéddel a „Roundup 
ügy” témájában

Aimee Wagstaff (a 
Roundup Products MDL 
2741. sz. ügy 
felpereseinek nemzeti jogi 
társképviselője)
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II. melléklet - Azon érdekelt felek felsorolása, akikkel a társelőadók találkoztak

1) Érdekelt felek, akikkel Norbert Lins európai parlamenti képviselő találkozott:

Típus Szervezet Ki Mikor 
1 Ipar BASF Dr. Thomas 

Christen
2018.03.21.

2 Minisztérium Német Szövetségi 
Élelmiszerügyi és 
Mezőgazdasági Minisztérium 

Clemens 
Neumann

2018.03.27. 

3 Ipar Európai Növényvédelmi 
Szövetség (ECPA)

Graeme Taylor 2018.03.27.

4 Ipar AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

2018.04.10.

5 Ipar Industrieverband Agrar (IVA) 
(Német Agrokémiai Ipari 
Társulás)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

2018.04.17.

6 Ipar Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (Német 
Vegyipari Társulás)

Dr. Utz Tillmann 2018.04.25.

7 Nem 
kormányzati 
szervezet

Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

2018.04.25.

8 Ipar PROFEL Bettina Breuer és 
Aline Rutsaert

2018.04.25.

9 Nem 
kormányzati 
szervezet

Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

2018.05.02.

10 Nem 
kormányzati 
szervezet

PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

2018.05.02.

11 Nem 
kormányzati 
szervezet

WeMove.EU David Schwartz 2018.05.02.

12 Nem 
kormányzati 
szervezet

Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

2018.05.14. 
(Bart Staes-szel 
közösen)

13 Ügynökség BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

2018.05.14.
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2) Érdekelt felek, akikkel Bart Staes európai parlamenti képviselő találkozott:

Típus Szervezet Ki Mikor 
1 Egyetem Biotudományi Kar, Növények 

és Termények Tanszék, Ghenti 
Egyetem

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

2018. január

2 Ipar Európai Növényvédelmi 
Szövetség (ECPA)

Graeme Taylor 2018.04.11.

3 Nem 
kormányzati 
szervezet

People for the Ethical 
Treatment of Animals 
Foundation (PETA UK)

Emily McIvor 2018.4.24.

4 Minisztérium Belga Egészségügyi, 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Környezetvédelmi 
Minisztérium

Maarten Trybou 2018.5.4.

5 Nem 
kormányzati 
szervezet

GLOBAL 2000 Dr.Helmut 
Burtscher-
Schaden

2018.5.14. 
(Norbert Lins-
szel közösen)

6 Nem 
kormányzati 
szervezet

AVAAZ Pascal 
Vollenweider

2018.6.6.

7 Ügyvéd Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Robert F. 
ügyvéd Kennedy 
Jr.,
Michael L. 
Baum ügyvéd

2018.9.5.

8 Nem 
kormányzati 
szervezet

Pesticide Action Network 
(PAN) Europe 

Dr. Martin 
Dermine

2018.9.5.

9 Nem 
kormányzati 
szervezet

Belga Méhészeti Kutató- és 
Információs Központ (CARI), 
Utrecthi Egyetem, a méhek 
élete

Dr. Noa Simon 
Delso

2018.9.5.

10 Egyetem Természettudományi és 
Élettudományi Egyetem 
(BOKU), Bécs

Prof. Johann 
Zaller

2018.9.5.

11 Egyetem Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

2018.9.5.
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12 Nem 
kormányzati 
szervezet

Pesticide Action Network 
(PAN) Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

2018.9.5.

13 Kutatóközpont UFZ - Helmholtz 
Környezetkutatási Központ, 
Lipcse, Németország

Prof. Matthias 
Liess

2018.9.5.
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