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Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikkére,

– tekintettel a 2020-ig tartó időszakra szóló 7. általános uniós környezetvédelmi 
cselekvési programra2,

– tekintettel az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) által kidolgozott, a 
környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezményre (az „Aarhusi Egyezmény”),

– 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 rendeletre3 („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 rendeletre4,

– tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, 

1 HL C 463., 2018.12.21., 73. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1386/2013/EU határozata (2013. november 20.) által 

bevezetett a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló 
általános uniós környezetvédelmi cselekvési program (HL L 354., 2013.12.28., 171. o.).

3 HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
4 HL L 70., 2005.3.16., 1. o.



valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a 
nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2,

– 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 rendeletre3,

– 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 rendeletre4,

– tekintettel a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények 
meghatározásáról szóló, 2013. március 1-jei 283/2013/EU bizottsági rendeletre5,

– tekintettel a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények 
meghatározásáról szóló, 2013. március 1-jei 284/2013/EU bizottsági rendeletre6,

– 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 rendeletre7 és az 540/2011/EU 
végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2016. augusztus 1-jei (EU) 2016/1313 bizottsági végrehajtási 
rendeletre8,

– 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 rendeletre9,

– 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 

1 HL L 353., 2008.12.31., 1. o.
2 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
3 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
4 HL L 155., 2011.6.11., 127. o.
5 HL L 93., 2013.4.3., 1. o.
6 HL L 93., 2013.4.3., 85. o.
7 HL L 173., 2016.6.30., 52. o.
8 HL L 208., 2016.8.2., 1. o.
9 HL L 333., 2017.12.15., 10. o.



végrehajtási rendelettervezetről szóló, 2016. április 13-i1  és 2017. október 24-i2  
állásfoglalására,

– tekintettel az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről szóló, 2017. február 15-i 
állásfoglalására3 ,

– tekintettel „Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai 
mezőgazdasági gazdálkodásban” című, 2016. június 7-i állásfoglalására4 ,

– tekintettel „A fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai” című, 2016. 
június 7-i állásfoglalására5 ,

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

– tekintettel az 1107/2009/EK rendeletről és annak kapcsolódó mellékleteiről szóló, az 
Európai Parlament Kutatószolgálata által 2018. áprilisban közzétett európai végrehajtási 
értékelésre,

– 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 ítéletére7,

– tekintettel európai ombudsman által az Európai Bizottság növényvédő szerek 
(peszticidek) engedélyezésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos gyakorlatairól 
szóló 12/2013/MDC ügyben hozott, 2016. február 18-i határozatára,

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

– tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) „A glifozát hatóanyag 
esetében felmerülő kockázatok felméréséről szóló, peszticideket vizsgáló szakértői 
értékelésből levont következtetés” című, 2015. november 12-én közzétett 
dokumentumára8, valamint „A glifozát hatóanyagú növényvédő szerek esetleges 
endokrin károsító tulajdonságai értékelésének szakmai vizsgálata” című, 2017. 
szeptember 7-én közzétett dokumentumára9,

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

1  HL C 58., 2018.2.15., 102. o.
2  HL C 346., 2018.9.27., 117. o.
3  HL C 252., 2018.7.18., 184. o.
4  HL C 86., 2018.3.6., 62. o.
5  HL C 86., 2018.3.6., 51. o.
6  Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0356.
7 A Bíróság (ötödik tanács) Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting kontra 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ügyben hozott 
2016. november 23-i ítélete , C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.

8 EFSA Journal 2015;13(11):4302.
9 EFSA Journal 2017;15(9):4979.



– tekintettel a tudományos tanácsadó testületnek a növényvédő szerek uniós 
engedélyezési eljárásairól szóló, 2018. júniusi 5/2018 sz. tudományos 
szakvéleményére1 ,

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett,  a peszticidekre vonatkozó 
statisztikákról szóló, 2009. november 25-i 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági jelentésre (COM(2017)0109),

– tekintettel a fenntartható növényvédelemmel foglalkozó szakértői csoport által 
kidolgozott és a Tanács által 2016. június 28-án elfogadott, „Végrehajtási terv az 
alacsony kockázatú növényvédő szerek rendelkezésre állásának növeléséről és az 
integrált növényvédelem tagállamokon belüli végrehajtásának felgyorsításáról” című 
dokumentumra,

– tekintettel az élelemhez való jog kérdésével megbízott különleges ENSZ-előadónak a 
peszticidek globális alkalmazásával a mezőgazdaságban és ennek az emberi jogokra 
gyakorolt hatásával a foglalkozó 2017. január 24-i jelentésére,

– tekintettel az EUMSZ 13. cikkére, amely kimondja, hogy az Unió szakpolitikáinak 
kialakításánál és végrehajtásánál – különösen a belső piac tekintetében – teljes körű 
figyelmet kell szentelni az állatok jólétére vonatkozó követelményeknek, mivel az 
állatok érző lények,

– tekintettel a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 
22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az Eurobarométer 442. sz., 2016 márciusában készült tematikus felmérésére, 
amely szerint az uniós polgárok 89%-a egyetért abban, hogy az Uniónak többet kellene 
tennie annak elősegítése érdekében, hogy nemzetközi szinten jobban tudatosuljon az 
állatok jólétének fontossága, valamint az uniós polgárok 90%-a egyetért abban, hogy 
fontos a szigorú állatjóléti szabványok kialakítása,

– tekintettel arra, hogy a Parlament számos petíciót kap polgároktól, akik az EUMSZ 24. 
és 227. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 44. cikke szerinti 
jogaikat gyakorolva felszólítanak az állatkísérletek Európában és világszerte történő 
beszüntetésére, és szorgalmazzák nemzetközi állatjóléti normák kialakítását;

– tekintettel az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és 
fenntarthatóságáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2018)0179)3,

1  https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
2 HL L 276., 2010.10.20., 33. o.
3 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 

https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf


– tekintettel az 1107/2009/EK rendelet Bizottság által jelenleg végzett REFIT-
értékelésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság 
jelentésére (A8-0475/2018),

Általános szempontok

A. mivel az 1107/2009/EK rendelet (a továbbiakban: a rendelet) célja, hogy biztosítsa 
mind az emberek és állatok egészségének, mind a környezetnek a magas szintű 
védelmét, és hogy javítsa a belső piac működését a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalára vonatkozó szabályok harmonizálásával, és ezzel egyidejűleg a 
mezőgazdasági termelés fokozásával;

B. mivel a növényvédő szerek uniós engedélyezési eljárása egyike a világ legszigorúbb 
eljárásainak; mivel a glifozát értékelése kapcsán számos érdekelt fél által 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 környezet magas szintű védelme;

C. mivel az elővigyázatosság elve az EUMSZ 191. cikkében rögzítettek szerint átfogó elv 
az uniós politikában; mivel a rendelet – az 1. cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján – 
az elővigyázatosság elvén nyugszik; mivel a 13. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján 
a kockázatkezelési döntésnek a 178/2002/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében 
meghatározott elővigyázatossági elv feltételeinek kell megfelelnie; mivel a 178/2002 
rendelet 7. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az elővigyázatosság elve alapján 
elfogadott intézkedéseknek arányosnak kell lenniük;

D. mivel számos érdekelt fél aggodalmát fejezte ki a glifozát értékelése kapcsán, 
különösen az értékelés függetlenségére, tárgyilagosságára és átláthatóságára 
vonatkozóan, valamint az 1272/2008/EK rendeletben szereplő osztályozási kritériumok 
megfelelő alkalmazására, valamint a releváns iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentáció megfelelő használatára, továbbá a jóváhagyási kritériumok és az 
elővigyázatosság elvének megfelelő alkalmazására vonatkozóan;

E. mivel a rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében helyes a növényvédelmi 
gyakorlat következetes alkalmazása esetén és reális felhasználási feltételek mellett a 
növényvédő szerek nem lehetnek azonnali vagy késleltetett káros hatással az emberek – 
többek között a sérülékeny csoportok – egészségére, és nem terhelhetik elfogadhatatlan 
mértékben a környezetet;

F. mivel a rendelet végrehajtásának értékelése azt mutatta, hogy az emberi és állati 
egészség, valamint a környezet védelmére vonatkozó célkitűzések nem valósulnak meg 
teljes mértékben, és hogy a rendelet valamennyi célkitűzésének megvalósítása 
érdekében javításokat lehet eszközölni;

szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslat.



G. mivel rendkívül fontos valamennyi tagállamban a rendelet teljes körű végrehajtása;

H. mivel a jóváhagyási és engedélyezési eljárásokban részt vevő illetékes nemzeti 
hatóságok által végzett munka gyakran késleltetve van; mivel megállapítást nyert, hogy 
a jóváhagyási és engedélyezési eljárásban részt vevő illetékes nemzeti hatóságok 
esetenként nem rendelkeznek megfelelő létszámú személyzettel, illetve 
alulfinanszírozottak; mivel a késedelmes értékelések mellett az erőforrások hiányának 
kockázata az, hogy hatással lehet mind a hatóanyagok, mind a növényvédő szerek 
értékeléseinek minőségére, valamint az értékelések elvégzéséhez szükséges időre;

I. mivel a kockázatértékelés függetlensége képezi a rendelet és az uniós élelmiszerjog 
iránti bizalom alapját;

J. 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;

K. mivel az uniós intézmények – köztük az uniós ügynökségek – birtokában lévő 
dokumentumokhoz való hozzáférés joga fontos jog, és az ez alóli kivételek szűken 
értelmezendők; rámutat az Európai Unió Bíróságának esetjogára, amely szerint az 
átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés hozzájárulnak az EU-ügynökségek 
szélesebb legitimációjához a polgárok szemében, és az EU-ügynökségek nagyobb 
elszámoltathatóságát biztosítják a polgárok felé egy demokratikus rendszerben1;

L. mivel a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek figyelembevétele érdekében a 
hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról szóló 
283/2013/EU bizottsági rendeletet rendszeresen frissíteni kell; mivel a hatóanyagokra 
vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról szóló, 2013. március 1-jei 
283/2013/EU bizottsági rendelet2 végrehajtása keretében a Bizottság közleménye 
továbbra is az útmutató dokumentumok és vizsgálati iránymutatások legátfogóbb 
forrása, bár a felsorolt dokumentumok közül többet hatályon kívül helyeztek, a többit 
pedig naprakésszé kell tenni; mivel a hatóanyagok tudományos értékeléséhez használt, 
az EFSA és a tagállamok által használt útmutatások formáját öltő módszertanok nem 
minden esetben tükrözik 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);

M. 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 Lásd a T-235/15. számú ügyet, Pari Pharma kontra Európai Gyógyszerügynökség; lásd 
még a T-729/2015. számú ügyet, MSD Animal Health Innovation GmbH és Intervet 
international BV kontra Európai Gyógyszerügynökség, valamint a T-718/15. számú 
ügyet, PTC Therapeutics International kontra Európai Gyógyszerügynökség.

2 HL C 95., 2013.4.3., 1. o.



N. mivel az iránymutatás a jogszabályokban foglalt követelményeket gyakorlati lépésekre 
ülteti át, kifejtve, hogy mit kell tenni, a vizsgálati iránymutatások pedig az adatgenerálás 
során követendő vizsgálati jegyzőkönyveket határozzák meg, kifejtve, hogy a 
vizsgálatokat hogyan kell elvégezni;

O. mivel a növényvédő szerek nem megfelelő széles körű és profilaktikus használata 
aggodalomra ad okot;

P. mivel a növényvédő szerek kiszárításra (a termesztett növény kezelése a betakarítás 
előtt érésének felgyorsítására és betakarításának megkönnyítésére) történő alkalmazása 
helytelen;

Q. mivel a lakosság vagy a sérülékeny csoportok által használt területeken helytelen a 
növényvédő szerek alkalmazása;

R. mivel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által összeállított 
adatok szerint az EU 2016-ban a globális fogyasztás 11,8%-át kitevő 368 588 tonna 
peszticidet használt fel;

S. mivel a FAO szerint a peszticidek használata az EU-ban 2009 óta növekvő tendenciát 
mutat; mivel azonban a tagállamok között nagyon eltérő tendencia figyelhető meg, 
egyes tagállamokban komoly emelkedést, míg másokban hirtelen esést mutatva; mivel 
2011 és 2016 között a 16 uniós tagállamban értékesített peszticid hatóanyag összes 
mennyisége 1,6%-kal nőtt;

T. mivel 2018-ig 493 hatóanyagot és egyszerű anyagot hagytak jóvá;

U. mivel az 1185/2009/EK rendelet végrehajtásáról szóló bizottsági jelentés kiemeli a 
peszticidhasználatra vonatkozó statisztikák hiányosságait és az egyes hatóanyagok 
használatával kapcsolatos ismeretek hiányát;

V. mivel az Európai Unió által 2018-ban közzétett, az élelmiszerekben előforduló 
növényvédőszer-maradékokról szóló, 2016. évi európai uniós jelentés1 szerint a minták 
96,2%-a az uniós jogszabályok által engedélyezett határokon belül volt;

W. mivel a nyilvánosság körében Európában hiányoznak a veszélyekkel és kockázatokkal, 
az elfogadható és elfogadhatatlan veszélyekkel és kockázatokkal, valamint a 
megengedett szermaradék-határértéknek való megfelelés szintjével kapcsolatos 
ismeretek;

X. mivel az újonnan kifejlesztett hatóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
engedélyezési határozatokat a valós hatások tekintetében mindig bizonytalanul hozzák; 
mivel hiányzik az engedélyezés utáni nyomon követés; mivel nincsenek adatok az egyes 
alkalmazott növényvédő szerek pontos mennyiségeiről, az enyhítő intézkedések 
végrehajtásáról és hatékonyságáról, illetve az emberi és állati egészségre, valamint a 
környezetre gyakorolt lehetséges káros hatásokról;

Y. mivel az adatok hiánya a hatóanyagok, a védőanyagok, a kölcsönhatás-fokozók és a 
segédanyagok valós hatásait, valamint a termékösszetételeket és -keverékeket és 

1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
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metabolitjaikat is érinti; mivel ezért nem ismerjük kellőképpen a peszticidek által az 
emberi és az állati egészségre, valamint a környezetre gyakorolt teljes hatást;

Z. mivel „A peszticidek alkalmazásának környezetvédelmi megfigyelése a mézelő méhek 
segítségével” elnevezésű kísérleti projekt végrehajtása még várat magára, annak 
ellenére, hogy a projekt a 2017-es és 2018-as pénzügyi évekre vonatkozó uniós 
költségvetésbe is bevezetésre került;

AA. mivel a 2020-ig tartó időszakra szóló 7. általános uniós környezetvédelmi cselekvési 
program egyik célja az, hogy a vegyi anyagokat olyan módon állítsák elő és használják, 
amely az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt jelentős káros hatások 
minimálisra csökkentéséhez vezet, és mivel még mindig bizonytalanság övezi a 
különböző vegyi anyagok által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt teljes 
hatást;

AB. mivel a rendelet 4. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a növényvédő 
szereknek „nem lehet azonnali vagy késleltetett káros hatása az emberi egészségre ... 
figyelembe véve az ismert halmozódó és szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére szolgáló, a Hatóság által jóváhagyott tudományos módszerek rendelkezésre 
állnak”; mivel a 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”;

AC. mivel ma már elérhetőek ilyen módszertanok, és mivel az EFSA várhatóan 2019 végéig 
elkészíti az élelmiszerekben található peszticideknek való kitettség által az emberi 
idegrendszerre és pajzsmirigy-rendszerre gyakorolt halmozott hatásokat vizsgáló 
kísérleti értékelést;

AD. mivel jelenleg jogilag nem kötelező a hatóanyagok vizsgálata fejlődési neurotoxicitás 
szempontjából, amely esetlegesen autizmust, figyelemhiányos hiperaktivitási zavarokat, 
(ADHD) vagy diszlexiát okozhat; mivel vizsgálatok szükségesek a fejlődési toxicitással 
és a neurotoxicitással kapcsolatosan, amelyek konkrét problémák kezelésére irányuló 
eseti tanulmányok elkészítését is elindíthatják; mivel ezzel összefüggésben az EFSA 
egy folyamatban lévő projekten dolgozik a fejlődési neurotoxicitás hatásainak szűrésére 
állatokat nem érintő alternatívák kidolgozása céljából;

AE. mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a rendelet alkalmazása az 
állatoknak a veszélyek azonosítása és a kockázatértékelés céljából történő felhasználása 
tekintetében nem áll összhangban az állatkísérletekről szóló 2010/63/EU irányelv „3R” 
elvével (helyettesítés, csökkentés és tökéletesítés), mivel a 283/2013/EU és a 
284/2013/EU bizottsági rendeletet, valamint a megfelelő iránymutatásokat elfogadásuk 
óta nem frissítették, annak ellenére, hogy validált alternatív vizsgálatok és technológiák 
állnak rendelkezésre;

AF. mivel az emberi egészségre gyakorolt hatások vizsgálata állatok felhasználásával jár 
együtt, és ezért nem feltétlenül jelzi előre az emberek reakcióit;

AG. mivel fel kell gyorsítani az olyan új, nem állatokon végzett módszerek kifejlesztését és 
validálását, amelyek információkat szolgáltatnak az emberi toxicitás mögötti 
mechanizmusokról, beleértve a kedvezőtlen kimeneteli lehetőségeket az embereknél;



AH. mivel a növényvédő szerek engedélyezése és használata tekintetében számos harmadik 
országbeli mezőgazdasági termék alacsonyabb szinten védi az emberek és az állatok 
egészségét, valamint a környezetet; mivel biztosítani kell, hogy az uniós szintű 
védelmet ne ássa alá a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek 
behozatala;

AI. mivel az EU-n belül illegálisan behozott növényvédő szerek vannak forgalomban és 
használatban, potenciális veszélyt jelentve a közegészségügyre, és tisztességtelen 
versenyt jelentenek a hatályos uniós jogszabályok szerinti engedélyezési eljárás alá 
tartozó növényvédő szerekkel szemben;

Hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelem

AJ. mivel az átláthatóság és az összeférhetetlenség tekintetében számos érdekelt félnél 
aggályok merültek fel a kérelmezők azon jogával kapcsolatban, hogy a hatóanyagok 
jóváhagyása iránti első kérelem benyújtásakor megválaszthatják a jelentéstevő 
tagállamot;

AK. mivel az átláthatóság és az összeférhetetlenség tekintetében számos érdekelt félnél 
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;

AL. 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;

AM. mivel Franciaország, Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság az összes 
dosszié mintegy 80%-ával foglalkozott; mivel a brexit jelentős hatással lesz más 
tagállamok munkaterhelésére;

AN. 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 
vizsgálatok összefoglalását és eredményeit, beleértve valamennyi benyújtott információ 
értékelését is;

AO. mivel számos érintett fél aggodalmát fejezte 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, és kinek kell más szakértők által értékelt szakirodalmat biztosítani és a 
tanulmányokat értékelni;

AP. 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;

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

AR. mivel a kockázatértékelésnek az összes rendelkezésre álló tudományos bizonyítékon 
kell alapulnia; 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;

AS. 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;

AT. mivel a Bizottság 2015-ben kiadott jelentése szerint minden tagállam ratifikálta a helyes 
laboratóriumi gyakorlatokra vonatkozó irányelveket, és működő nemzeti 
monitoringprogramokat vezetett be a helyes laboratóriumi gyakorlatoknak való 
megfelelőség vizsgálatára;

AU. mivel az OECD vizsgálati iránymutatásai biztosítják, hogy a kutatás reprodukálható, 
következetes és egységes legyen, és lehetővé teszik a szabályozó hatóságok számára a 
tanulmányok minőségének és relevanciájának értékelését, a tanulmányok módszertani 
érvényességének biztosítását és az adatok tagállamok közötti kölcsönös elfogadását;

A jelentéstevő tagállam által készített értékeléstervezet

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

AW. 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;

AX. mivel a Parlament tudomásul veszi a német Szövetségi Kockázatelemző Intézet (BfR) 
által a glifozátról készített kockázatértékelési jelentésben található szakirodalmi 
áttekintésről folytatott vitát; mivel számos érdekelt félnél 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;

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

AY. mivel a növényvédő szerek uniós engedélyezési rendszerének hitelessége 
nagymértékben függ a közvéleménynek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságba 
vetett bizalmától, amely gondoskodik az európai élelmiszer-biztonsági döntések 
alapjául szolgáló tudományos véleményekről; mivel az EFSA iránti csökkenő 
közbizalom aggodalomra ad okot;



AZ. mivel az EFSA számára jelenleg dolgozó nemzeti szakértők mintegy kétharmada 
csupán hat tagállamból származik;

BA. 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;

BB. 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); mivel a rendelkezésre 
álló információk – többek között az IARC értékelése – után az uniós kockázatkezelési 
döntések alapjául szolgáló tudományos értékelések biztosításáért felelős európai 
ügynökségek (az EFSA és az ECHA) arra a következtetésre jutottak, hogy az 
1272/2008/EK rendelet rendelkezései alapján nem indokolt a rákkeltő anyagként történő 
besorolás;

BC. mivel miközben az IARC következtetését működési elveinek megfelelően a publikált 
szakirodalomra alapozta, az EFSA és az ECHA a kérelmező által a rendelet 8. cikkével 
összhangban benyújtott publikálatlan tanulmányokat is felhasznált értékelése 
alapjaként, továbbá  releváns nyersadatokhoz is hozzáfért;

BD. mivel világszerte számos más illetékes hatóság, köztük az Egyesült Államok, Kanada, 
Új-Zéland, Ausztrália és Japán hatóságai készítettek azóta új értékeléseket a glifozátról, 
és végkövetkeztetésük az volt, hogy az anyag nem rákkeltő; mivel az Egyesült Államok 
Környezetvédelmi Hivatala még vizsgálja a glifozátot, és ökológiai kockázatértékelési 
tervezetében egyértelműen kijelenti, hogy a madarakra, az emlősökre, valamint a 
szárazföldi és a vízinövényekre is hatással lehet;

BE. mivel, ahogyan azt 54, mind az EU, mind pedig az IARC rendszerei keretében értékelt 
peszticid EFSA által 2017-ben végzett 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;

BF. mivel számos érdekelt félnél 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;

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

BH. A Bizottság 2017 októberében elfogadhatónak minősítette a „Tiltsák be a glifozátot, és 
védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” 
elnevezésű európai polgári kezdeményezést; mivel több mint egymillió polgár 
felszólította a Bizottságot, hogy a tagállamoknak javasolja a glifozát használatának 
tilalmát, reformálja meg a peszticidekre vonatkozó jóváhagyási eljárást és a peszticidek 
használata tekintetében uniós szinten állapítson meg kötelező csökkentési 
célkitűzéseket;



BI. mivel az úgynevezett Monsanto-dokumentumok, valamint a Dewayne Johnson kontra 
Monsanto ügyben a Kalifornia állam legfelsőbb bírósága által a közelmúltban hozott 
ítélet (CGC-16–550128 sz. ügy) és az azt követő fellebbezés aggályokat vetett fel a 
glifozát értékelési folyamata során tapasztalható függetlenség és összeférhetetlenség 
miatt;

A hatóanyagok bizottsági jóváhagyása

BJ. mivel a rendelet hat hónapos határidőt ír elő a Bizottság számára az EFSA 
következtetéseitől a rendelettervezet bemutatásáig;

BK. mivel a glifozát jóváhagyásának megújítására vonatkozó határozat nem tartalmazott 
jogilag kötelező uniós szintű kockázatcsökkentő intézkedéseket; mivel a Bizottság a 
jóváhagyási feltételekben úgy határozott, hogy egyedi ajánlást fogad el, amely szerint a 
tagállamoknak a glifozátot tartalmazó növényvédő szerek engedélyezésekor különös 
figyelmet kell fordítaniuk a szárazföldi gerinceseket érintő kockázatokra; mivel a nem 
célzott szárazföldi gerincesek – köztük emlősök és a madarak – esetében hosszú távú, 
magas kockázatot állapítottak meg a glifozát szinte valamennyi felhasználása 
tekintetében;

BL. mivel az ECHA arra a következtetésre jutott, hogy a glifozát súlyos szemkárosodást 
okoz és mérgező a vízi élővilágra nézve, hosszan tartó károsodást okozva;

BM. mivel nem világos, hogy a Bizottság és a tagállamok milyen feltételek esetén tekintenek 
egy adott kockázatot a környezet szempontjából elfogadhatatlan mértékűnek;

BN. 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;

BO. mivel az európai ombudsman a 12/2013/MDC ügyben hozott, 2016. február 18-i 
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;

BP. 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;

BQ. mivel a Bizottság által az ombudsman vizsgálatának keretében megvizsgált tíz 
hatóanyag tekintetében 2018. február benyújtott nyomonkövetési jelentés alapján a 
megerősítő adatokra vonatkozó eljárás nyomán két hatóanyagot – a haloxifop-P-t és a 
malationt – találtak, melyeket egyébként korlátoztak volna, de amelyek hosszabb ideig 
voltak forgalomban;



BR. mivel az alacsony kockázatú biológiai peszticidek esetében azért nincsenek adatok, mert 
az adatszolgáltatási követelményeket kémiai növényvédő szerekre tervezték, és így 
alacsony kockázatú biológiai növényvédő szerekre nem alkalmasak;

BS. 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;

BT. mivel helyénvaló, hogy a tagállamok döntsenek a helyzetükre jellemző egyedi aggályok 
tekintetében a kockázatkezelési intézkedésekről;

BU. 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; mivel az alacsony kockázatú 
növényvédő szerek meglétének hiánya megnehezíti az integrált növényvédelem 
végrehajtását és fejlesztését; mivel e hiányt a hosszadalmas értékelési, engedélyezési és 
nyilvántartásba vételi folyamat okozza;

BV. mivel napjainkban a fejlett technikák – például a precíziós gazdálkodás és a robotika – 
már a korai szakaszban felhasználhatók a gyomok vagy a káros rovarok pontos 
megfigyelésére és eltávolítására; mivel a fejlett technikák az Európai Unióban még 
nincsenek kiforrva, és az Unió és a tagállamok támogatását igénylik;

A növényvédő szerek tagállamok általi engedélyezése

BW. mivel a növényvédő szereket a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteknek 
megfelelően az engedélyezés előtt alaposan meg kell vizsgálni; 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;

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

BY. mivel a növényvédő szerek engedélyezésekor továbbra is különös figyelmet kell 
fordítani a „sérülékeny csoportokra”; mivel a rendelet szerint a sérülékeny csoportok 
olyan személyek, akiket a növényvédő szerek egészségre gyakorolt akut és krónikus 
hatásainak felmérése során különös figyelemben kell részesíteni; mivel ide tartoznak a 
várandós és gyermeket szoptató nők, a magzatok, a csecsemők és gyermekek, az idősek, 
illetve olyan munkavállalók és helyi lakosok, akik hosszabb távon nagy mennyiségű 
peszticidnek vannak kitéve; 15.

BZ. 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;

CA. mivel a rendelet 27. cikke előírja a Bizottság számára, hogy a fel nem használható 
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 ezen anyagok hatása miatt elfogadhatatlan ez a 
késedelem; mivel egyes tagállamok a segédanyagok uniós szintű negatív jegyzéke 
hiányába saját jegyzéket hoztak létre;

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

CC. 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; mivel a tagállamok 
kölcsönös elismerési eljárásának célja az eljárások egyszerűsítése és a tagállamok 
közötti bizalom növelése volt; mivel a kölcsönös elismerési eljárás alkalmazását fontos 
eszköznek tartják a munkamegosztás fokozására és a határidők betartásának 
biztosítására az optimális védelem garantálásával, és fontos a belső piac működése 
szempontjából is;

CD. 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;

CE. mivel jelenleg nem létezik összefoglaló az EU-ban engedélyezett valamennyi 
növényvédő szerről, mivel a tagállamok nem kötelesek rendszeresen tájékoztatni a 
Bizottságot az engedélyezésekről szóló határozataikról;

CF. mivel a 283/2013/EU bizottsági rendelet megköveteli a hosszú távú toxicitással 
kapcsolatos vizsgálatok elvégzését; mivel a 284/2013/EU bizottsági rendelet jelenleg is 
megköveteli a szerrel foglalkozókat, a közelben tartózkodókat és a lakosságot, valamint 
a dolgozókat érő expozíció toxikológiai vizsgálatát, számos hosszú távú és krónikus 
toxikológiai vizsgálatot állatokban, valamint a szerek sorsára és viselkedésére 
vonatkozó vizsgálatokat a talajban, a vízben és a levegőben, beleértve az expozíciós 
módot, a lebomlást és a levegőben terjedést, de a növényvédő szerek hosszú távú 
toxicitását nem;

CG. mivel a tagállamok a növényvédő szerek és a helyettesítő anyagok összehasonlító 
értékelésének elkészítésén dolgoznak; mivel a cél az ilyen termékek biztonságosabb 
növényvédő szerekkel és nem vegyi módszerekkel – például a peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 
meghatározott módszerekkel – való helyettesítése;

CH. mivel a legfrissebb jelentések rámutattak arra, hogy a madarak és rovarok – különösen a 
méhek és egyéb beporzók – körében jelentősen csökkent a biológiai sokféleség; mivel 
az elmúlt 27 évben a védett területeken a szárnyas rovarok biomasszájának több mint 
75%-os csökkenését figyelték meg2; mivel a mezőgazdaság intenzívebbé válása (pl. a 
peszticidhasználat, az egész éves talajművelés, a fokozott műtrágya-használat és a 

1 HL L 309., 2009.11.24., 71. o.
2 Lásd: Hallmann C.A., Sorg M., Jongejans E.,  Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H. és 

társai (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass 
in protected areas. PLoS ONE 12(10): e0185809. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
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gyakori agronómiai intézkedések), amely nem szerepel az elemzésben, ennek egyik 
lehetséges oka lehet; mivel a mezőgazdaság intenzívebbé válása összefüggésbe hozható 
a növények, rovarok, madarak és egyéb fajok biológiai sokféleségének általános 
csökkenésével; mivel egy egészséges és fenntartható mezőgazdasági ágazat biztosítása 
érdekében a biológiai sokféleség és a szilárd ökoszisztémák, különösen a méhek és az 
egyéb, beporzást végző rovarok alapvető fontosságúak;

CI. mivel a három neonikotinoid (imidakloprid, klotianidin és tiametoxam) valamennyi 
kültéri használatának tilalma üdvözlendő; mivel ezeket a tilalmakat nem áshatják alá az 
53. cikk alóli indokolatlan eltérések;

CJ. mivel a többi szisztémás növényvédő szert a lehető legnagyobb mértékben – a 
vetőmagkezelés esetében is – korlátozni kell, ha az veszélyt jelent az emberi egészségre 
és a környezetre nézve;

CK. mivel a rendelet 53. cikkének (2) bekezdése alapján megadott szükséghelyzeti 
engedélyezések száma és meghatározott esetei az EU-ban 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;

CL. mivel az engedélyezési eljárások során tapasztalható szisztematikus késedelmek a 
vészhelyzeti engedélyek egyre nagyobb mértékű alkalmazásához is vezethetnek; mivel 
az 53. cikk szerinti, a tényleges szükséghelyzettől eltérő különleges helyzetek 
kezelésére szolgáló kisebb jelentőségű felhasználásra vonatkozó eltérések alkalmazása 
nem megvalósítható és nem megfelelő; mivel az EFSA-nak ki kell vizsgálnia a 
helyettesítés hatását, valamint a nem vegyi módszerek rendelkezésre állását;

CM. mivel különös figyelmet kell fordítani a kisebb jelentőségű felhasználásra szánt 
növényvédő szerekre, ugyanis jelenleg a vállalkozások csekély gazdasági ösztönzést 
kapnak az ilyen termékek kifejlesztésére;

CN. mivel a rendelet hatályba lépése óta a Bizottság csak egyszer élt azzal a lehetőséggel, 
hogy az 53. cikk (2) bekezdése értelmében az EFSA szakvéleményét kérje;

Általános észrevételek

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

2. tudomásul veszi a rendelet Bizottság által jelenleg végzett REFIT-értékelését;

3. hangsúlyozza a hatóanyagok és a növényvédő szerek független, objektív és átlátható 
értékelése biztosításának fontosságát;

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak elegendő forrást és 
megfelelő szakértelmet a hatóanyagok és a növényvédő szerek értékelésére, valamint 
hogy gondoskodjanak a független, objektív és átlátható értékelésről a naprakész 
tudományos és műszaki ismeretek fényében;



5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a kockázatalapú szabályozási 
kritériumok alkalmazását a mutagén, rákkeltő vagy reprodukciót károsító, illetve az 
endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagok esetében;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy amennyiben a rendelkezésre álló 
információk értékelését követően felmerül az egészségkárosító hatások lehetősége, de a 
helyzet tudományos megítélése még bizonytalan, kockázatkezelői szerepükben eljárva 
az emberi egészség magas szintű védelméhez szükséges átmeneti kockázatkezelési 
intézkedések elfogadása révén megfelelően alkalmazzák az elővigyázatosság elvét;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy adjon rendszeres tájékoztatást arról, miként vették 
figyelembe ezt az elvet, és hogyan került sor a kockázatkezelési döntések 
meghozatalára;

8. üdvözli a tudományos tanácsadási mechanizmus azon ajánlását, hogy a Bizottság 
segítse elő a szélesebb körű párbeszédet a társadalom egészében a fenntartható 
élelmiszertermeléssel, ezen belül a növényvédő szerek szerepével kapcsolatos uniós 
szintű, közös jövőkép kialakítása érdekében; úgy véli, hogy ezeknek a 
megfontolásoknak egyéb tényezők mellett figyelembe kell venniük az élelmiszerek 
minőségét, biztonságosságát, elérhetőségét és megfizethetőségét a fogyasztók számára, 
a mezőgazdasági termelésből származó jövedelmet és a termelés hosszú távú 
fenntarthatóságát, az éghajlatváltozást, az emberi és az állati egészséget, valamint a 
környezetet érintő, a növényvédő szerek használatára irányuló különböző 
forgatókönyvekkel – ideértve az integrált növényvédelmet és a felhasználás 
mellőzésének forgatókönyvét is – összefüggő rövid- és hosszú távú kockázatokat és 
előnyöket;

9. úgy véli, hogy az uniós rendszeren belül nagyobb figyelmet kell fordítani a növényvédő 
szerek széles körben elterjedt, valamint – amennyiben az helytelen – megelőző jellegű 
használatára, továbbá ennek emberi egészségre, állati egészségre és a környezetre 
gyakorolt hatására, valamint a rezisztencia célorganizmusokban való kialakulására;

10. hangsúlyozza a 2009/128/EK irányelv, különösen az integrált növényvédelemre és a 
mezőgazdasági termelők megfelelő továbbképzésére vonatkozó rendelkezések teljes 
körű végrehajtásának fontosságát, tekintettel annak az engedélyezési rendszerrel való 
kapcsolatára; rámutat arra, hogy további részletekért utalni lehet a Parlament ezzel az 
üggyel kapcsolatos, jelenleg is zajló munkájára;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, biztosítsák a célok egységességét a 
hatóanyagok jóváhagyása és a növényvédő termékek e rendelet szerinti engedélyezése, 
valamint a 2009/128/EK irányelv céljai között;

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jövőben ne hagyjanak jóvá kiszárításra 
szolgáló hatóanyagokat vagy növényvédő szereket;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 2009/128/EK irányelv 12. cikke a) 
pontja meghatározásának megfelelően a jövőben ne engedélyezzék a növényvédő 
szerek használatát a nagyközönség és a veszélyeztetett csoportok által használt 
területeken;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy a rendeletbe egyedi intézkedéseket foglaljon a sérülékeny 
csoportok hatékony védelme és annak érdekében, hogy késedelem vagy eltérés nélkül 



véget vessen a peszticidek hosszú távú alkalmazásának az iskolák, gyermekgondozási 
létesítmények, játszóterek, kórházak, szülészeti klinikák és gondozási otthonok 
közelében;

15. felhívja a Bizottságot, hogy hozza meg a szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a peszticidekre vonatkozó értékesítési statisztikák hatóanyagonkénti és 
tagállamonkénti bontásban nyilvánosan elérhetők legyenek, és hogy a peszticidek 
használatára vonatkozó statisztikák tovább javuljanak, hogy teljes körű információt 
szolgáltassanak a rendelet szerinti környezeti kockázatértékeléshez, valamint 
összehasonlító értékeléshez;

16. szorgalmazza egy, a forgalomba hozatalt követő, hatékony elővigyázatossági rendszer 
létrehozását a növényvédő szerek használata által az emberi és az állati egészségre, 
valamint a környezet egészére gyakorolt valós körülmények közötti hatások – a hosszú 
távú hatásokat is beleértve – szisztematikus nyomon követése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy a növényvédő szerekkel kapcsolatos forgalomba hozatalt követő elővigyázatossági 
rendszernek biztosítania kell a tényleges adatgyűjtést és kommunikációt valamennyi 
érdekelt fél között, továbbá átláthatónak és nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie; 
felhívja az EFSA-t és az ECHA-t, hogy dolgozzanak ki a forgalomba hozatalt követő 
elővigyázatossági rendszerre vonatkozó harmonizált iránymutatásokat ezen a területen;

17. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy uniós szintű, szabványosított informatikai 
platformot vagy adatbázist a forgalomba hozatalt követő nyomon követési adatok 
megosztásának támogatására, és úgy véli, hogy a forgalomba hozatalt követő nyomon 
követési adatokat és más rendelkezésre álló nyomon követési adatokat fel kell használni 
az engedélyezési folyamatban;

18. felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel „A peszticidek alkalmazásának 
környezetvédelmi megfigyelése a mézelő méhek segítségével” című kísérleti projekt 
végrehajtását, amely többek között lehetővé teszi az uniós jogszabályok 
végrehajtásának értékelését a peszticidek alkalmazása és engedélyezése szempontjából;

19. felhívja a Bizottságot, hogy folytasson járványtani vizsgálatot a növényvédő szerek 
valós körülmények között az emberi egészségre gyakorolt hatásairól;

20. felhívja a Bizottságot, hogy az összes vonatkozó uniós jogszabályra kiterjedő integrált 
és koordinált értékelés előmozdítása révén dolgozzon ki és vezessen be további 
megközelítéseket a vegyi anyagok együttes hatásainak kezelésére;

21. üdvözli az EFSA folyamatban lévő, a fejlődési neurotoxicitási hatások modellezését 
célzó projektjét, azonban úgy véli, hogy ez mindaddig nem elegendő, amíg nincs olyan 
jogi követelmény, amely előírja, hogy az engedélyezési eljárás részeként fejlődési 
neurotoxicitási hatásuk szempontjából értékelni kell a hatóanyagokat és a peszticidek 
egyéb összetevőit; felhívja ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket a 
növényvédő szerekben található hatóanyagok és más összetevők fejlődési 
neurotoxicitási hatása értékelésének biztosítására, teljes mértékben figyelembe véve a 
fejlődési neurotoxicitás értékelésére vonatkozó megbízható, állatmentes, emberre 
irányuló, mechanisztikus módszereket;

22. alapvető fontosságúnak tartja a kutatás és az innováció további fejlesztését az Unióban, 
ezért szorgalmazza, hogy az Európai horizont, más uniós pénzügyi eszközök és a 
tagállamok nyújtsanak elegendő finanszírozást a következők támogatására:



a) független kutatás a növényvédő szerek emberi és állati egészségre, valamint a 
környezetre és a mezőgazdasági termelésre gyakorolt hatásával kapcsolatban;

b) kutatások a növényvédő szerek alternatíváinak, ezen belül a nem vegyi módszerek 
és az alacsony kockázatú peszticidek terén annak érdekében, hogy a fenntartható 
mezőgazdaságot szolgáló új megoldásokat biztosítsanak a mezőgazdasági 
termelők számára, valamint kutatások az agroökológiai és a precíziós gazdálkodás 
területén a külső bevitel minimalizálása és a károsítók elleni védekezés célzott és 
fenntartható módon való optimalizálása céljából;

23. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az innovációt és a kutatást ösztönző 
szabályozási keret fontosságát a jobb és biztonságosabb növényvédő szerek és 
alternatívák fejlesztése érdekében;

24. emlékeztet arra, hogy a biztonságos és hatékony növényvédelemhez való hozzáférés 
alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők 
kiküszöbölhessék a természetben előforduló, élelmiszerek által hordozott 
szennyezőanyagokat, például a rákkeltő mikotoxinokat, amelyek veszélyeztetik 
élelmiszereink biztonságát;

25. rámutat arra, hogy a tagállamokban és különösen az Európai Unió legkülső régióiban 
rendkívül sokfélék a termények és a termőtalajok, valamint az éghajlati feltételek; 
szorgalmazza e sokféleség figyelembevételét az engedélyezési folyamat során;

26. felhívja az EFSA-t és a Bizottságot, hogy javítsák a kockázatokkal kapcsolatos 
kommunikációjukat a nyilvánosság megfelelő, érthető és könnyen hozzáférhető 
tájékoztatása érdekében; fontosnak tartja a nyilvánosság ismereteinek javítását a 
veszélyekkel és kockázatokkal, valamint az elfogadhatatlan veszélyekkel és 
kockázatokkal kapcsolatban, a szermaradék-határértékek Európa-szerte való 
betartásával kapcsolatos figyelemfelhívást, valamint a felhasználók tájékoztatását a 
lehetséges kockázatcsökkentő intézkedésekről;

27. szorgalmazza a 3R elvének maradéktalan végrehajtását;

28. szorgalmazza az állatok nélkül végzett kísérletek és technológiák alkalmazását a 
hatóanyagok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, más segédanyagok és 
termékösszetételek tesztelésére, valamint a hatóanyagok és növényvédő szerek 
kumulatív és keverékhatásainak értékelését, amennyiben rendelkezésre állnak ilyen 
tesztek és technológiák;

29. szorgalmazza, hogy validált alternatív tesztek és technológiák rendelkezésre állása 
esetén kerüljön sor a 283/2013/EU és a 284/2013/EU rendelet aktualizálására;

30. felhívja a Bizottságot, hogy a szabályozástanba emelje be az új megközelítési 
módszerekkel kapcsolatos tudományos és technológiai fejlesztéseket a szabályozási 
célú vizsgálatok előrejelzési képességeinek javítása és az állatkísérletek kiváltása 
céljából;

31. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az emberre vonatkozó releváns adatok – 
például a gyógyászati termékek klinikai vizsgálata során létrejött adatok – ECHA/EFSA 
pályázati felhívásban leírt, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokba történő kötelező 
beküldésének lehetőségét, hogy az emberre vonatkozó adatokat az állatok nélküli 
kísérleti módszerek ellenőrzésére használhassák;



32. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a harmadik országokból importált 
mezőgazdasági termékek tényleges ellenőrzésének biztosítására azzal a céllal, hogy 
magas szintű védelmet és egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak az európai 
élelmiszer-termelés számára;

33. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tegyenek fokozott erőfeszítéseket az 
illegális növényvédő szerek kereskedelmének megszüntetése érdekében, mivel ezek a 
termékek aláássák az uniós jogszabályok célkitűzéseit ezen a területen;

Hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelem

34. felhívja a Bizottságot a rendelet módosítására irányuló javaslat előterjesztésére annak 
érdekében, hogy felhatalmazást adjon munkaprogram elfogadására a jóváhagyás iránti 
kérelmekkel foglalkozó jelentéstevő tagállamnak a következő kritériumok független, 
objektív és átlátható értékelése alapján történő kijelölése tekintetében: szakértelem, 
erőforrások, összeférhetetlenség hiánya, a termékre vonatkozó relevancia, műszaki 
kapacitás és képesség a tudományosan megalapozott és megbízható eredmények adott 
időkereten belüli elérésére, valamint átfogó szakértői értékelési folyamat és érdekelt 
felekkel folytatott konzultáció, hasonlóan a hatóanyagok újbóli jóváhagyására szolgáló 
rendszerhez;

35. felhívja a Bizottságot, hogy a meghosszabbítás iránti kérelmek értékelésével ne a 
korábbi értékelés(ek)ért felelős tagállamot bízza meg, feltéve, hogy biztosítható a 
szakértelem és az erőforrások szükséges szintje;

36. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy csak olyan tagállamok lehessenek 
jelentéstevő tagállamok, amelyek képesek az értékelés magas színvonalának 
garantálására, és rendelkeznek az összeférhetetlenségek értékelésére szolgáló 
eredményes eljárásokkal;

37. felhívja a Bizottságot, hogy az EFSA támogatásával végezze el az érintett jelentéstevő 
tagállam illetékes hatóságai mellett működő nemzeti referencialaboratóriumok 
értékelését annak érdekében, hogy azonos szakértői színvonalat biztosítson a 
jelentéstevő tagállam értékelő jelentése tervezetéhez;

38. felhívja továbbá a tagállamokat, hogy felelősségteljesen végezzék a GLP-tanúsítvánnyal 
rendelkező laboratóriumok ellenőrzését, és felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
egy általa vezetett hitelesítési rendszert a tagállamok ellenőrzéseihez;

39. tudomásul veszi az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés 
átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szóló bizottsági javaslatot, és ennélfogva üdvözli 
az aktuális helyzet javítására nyíló lehetőséget e tekintetben;

40. fontosnak tartja annak előírását, hogy a kérelmezők nyilvánosan elérhető 
nyilvántartásban rögzítsék az összes jövőben elvégzésre kerülő szabályozási vizsgálatot, 
és hogy egy olyan észrevételezési időszak álljon rendelkezésre, amelynek során az 
érdekelt felek átadhatják a meglévő adatokat, biztosítva minden releváns információ 
figyelembevételét; hangsúlyozza, hogy a nyilvánosan elérhető nyilvántartással 
kapcsolatos rendelkezések azt is előírják, hogy a tanúsított laboratóriumok rögzítsék a 
vizsgálatok kezdő és záró dátumát, a kontrolladatok közzétételét a korábbi ellenőrzések 
nyilvántartásában, valamint az elvégzésre kerülő vizsgálatok módszertanát, tiszteletben 



tartva ugyanakkor a személyes adatok védelmét; úgy véli, hogy kizárólag a 
nyilvántartásba vett szabályozási vizsgálatok nyújthatóak be a kérelemmel;

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

42. szorgalmazza, hogy az átláthatóság garantálása érdekében biztosítsanak nyilvános 
hozzáférést a fenti tanulmányokhoz – az engedélykérelmekhez kapcsolódó összes 
kiegészítő adatot és információt is beleértve – géppel olvasható formátumban, lehetővé 
téve ezáltal időben történő független vizsgálatukat, egyúttal védelmet biztosítva a 
személyes adatok számára és gondoskodva arról, hogy a tanulmányok kikérői csak nem 
kereskedelmi célokra használhassák fel azokat a szellemi tulajdonhoz fűződő vonatkozó 
jogok védelme érdekében;

43. felhívja a Bizottságot annak értékelésére, vajon helyénvaló lenne-e, ha a kérelmezőt a 
továbbiakban nem köteleznék a hatóanyagról és a kapcsolódó készítményekről szóló, 
nyilvánosan hozzáférhető lektorált szakirodalom biztosítására, és ehelyett a jelentéstevő 
tagállamot jelölnék ki arra, hogy az EFSA segítségével végezze el ezt a feladatot;

44. hangsúlyozza, hogy a nyilvánosan hozzáférhető lektorált szakirodalmat – amennyiben 
rendelkezésre áll – ugyanolyan súllyal kell figyelembe venni az értékelésben, mint a 
helyes laboratóriumi gyakorlatokon alapuló vizsgálatokat; úgy véli, hogy mindkettő 
érvényes módon járul hozzá az értékeléshez, és mindkettőt a tanulmányok relatív 
minőségének és a vizsgált kérelemmel kapcsolatos relevanciájuk szerinti súllyal kell 
figyelembe venni;

45. felhívja a Bizottságot annak értékelésére, hogy helyénvaló volna-e, hogy a 
továbbiakban ne írják elő a kérelmező számára a kérelem részeként benyújtandó adatok 
értékelését, és ehelyett a jelentéstevő tagállamot jelölnék ki erre a feladatra;

46. szorgalmazza a szakirodalom áttekintésére vonatkozó aktuális szabályok független 
újraértékelését az összes vonatkozó tanulmány figyelembevételének biztosítása 
érdekében;

A jelentéstevő tagállam értékeléstervezete

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

48. hangsúlyozza, hogy az értékelésnek tartalmaznia kell a nyers adatok, valamint a 
végleges termékösszetételekkel kapcsolatos adatok részletes értékelését, ahogyan azok 
az értékelés adott fázisában rendelkezésre állnak; felszólítja a jelentéstevő tagállamokat, 
hogy az értékelő jelentések tervezetében 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; rámutat arra, hogy a káros 
hatásokat mutató adatok csak tudományos bizonyítékokon alapuló indokolás, például az 
OECD vonatkozó iránymutatásokat tartalmazó dokumentumainak megfelelő 
alkalmazása alapján vethetők el;



49. felhívja a Bizottságot annak értékelésére, hogyan lehet legjobban biztosítani, hogy a 
hatóanyagokat leggyakoribb felhasználási módjaik, leggyakrabban használt 
összetételük, adagolásuk és a megfelelő kitettségi forgatókönyvek alapján értékeljék;

50. sürgeti, hogy valamennyi értékelés a rendelkezésre álló bizonyítékok szisztematikus 
áttekintésén alapuljon, és teljes átláthatóságot kér a „bizonyítékok súlyának” 
mérlegelésének alkalmazása tekintetében;

51. javasolja, hogy a jelentéstevő tagállamok korlátozzák a bekezdések ismétlését a 
minimumra, és csak az indokolt és megfelelően jelentett 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 értékelő jelentések tervezeteiről és a hatóanyagok ECHA általi 
osztályozása

52. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
kockázatértékelésekbe építsenek be kulcsfontosságú vizsgálatokat (pl. a talajban élő 
organizmusok korszerű ökotoxikológiai vizsgálatai vagy a környezeti koncentráció és a 
porban, szélben, levegőben és vízben lévő maradványanyagok értékelése, az anyagok 
hosszú távú toxikus hatásaira vonatkozó vizsgálatok, különösen a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő csoportok tekintetében) és korszerű tudományos módszereket;

53. felhívja a Bizottságot, hogy megfelelő módon aktualizálja a naprakész útmutatókra és 
kísérleti iránymutatásokra vonatkozó áttekintését;

54. felhívja a Bizottságot, hogy segítse és javítsa az adatkövetelményekkel és 
módszertanokkal kapcsolatos harmonizációs folyamatot, különösen az ökotoxikológiára 
és a környezeti sorsra és viselkedésre vonatkozó útmutatók területén;

55. felhívja a Bizottságot, hogy állapítson meg a talajra és a felszíni vizekre vonatkozó 
szermaradék-határértékeket, többek között a forgalomba hozatalt követő környezeti 
nyomon követésen keresztül gyűjtött adatok felhasználásával;

56. szorgalmazza a szermaradék-határértékek (MRL) korábbi és hatékonyabb módon 
történő megállapítását, és kéri nagyobb koherencia biztosítását az MRL-ek értékelésére 
vonatkozó határidő és a jóváhagyás vagy a jóváhagyás megújítására vonatkozó határidő 
egységesítése révén;

57. kéri, hogy a forgalomba hozatal utáni környezeti nyomon követés révén gyűjtött 
adatokat használják fel az előre jelezhető környezeti koncentrációk pontosságának 
ellenőrzésére a környezeti sorsmodellekben;

58. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 284/2013/EU bizottsági rendelet 
módosítására a növényvédő szerek hosszú távú toxicitásával és az expozíció további 
módjaival, nevezetesen a talaj szél- és vízeróziója révén történő expozícióval 
kapcsolatos, korszerű modellezést alkalmazó adatszolgáltatási követelmények 
beemelése céljából;

59. felhívja az EFSA-t, hogy rendszeresen aktualizálja útmutatóit az összes érintett terület 
legfrissebb fejleményeivel összhangban, a felszíni vizekben, a talajban, a szélben és a 



porban található hatóanyagok, készítmények és keverékek szermaradék-határértékekei 
rövid- és hosszú távú hatásainak értékelése céljából;

60. úgy véli, hogy az útmutatóknak kellően világos iránymutatásokat kell adniuk a 
kockázatértékelők számára ahhoz, hogy garantálják a jó minőségű értékelést, és 
biztosítsák a kiszámíthatóságot és az egységességet a pályázók számára;

61. felhívja 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;

62. felhívja az EFSA-t, hogy a jelenleg készülő útmutató elfogadásától függetlenül 
aktualizálja tovább a méhekre vonatkozó útmutatót, hogy az figyelembe vegye az egyéb 
beporzást végző fajokat, valamint a keverékhatásokat és a műszaki 
megvalósíthatóságot;

63. 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;

64. felhívja az EFSA-t, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a keverékek további 
vizsgálatai révén tovább nem csökkenthető magas szintű fennmaradó bizonytalanság 
esetén a keveredő anyagok potenciális toxicitásának figyelembe vétele érdekében 
alkalmazzanak extra biztonsági tényezőt az expozíciós dózisok „biztonságos” szintjének 
kiszámítása során;

65. felhívja az EFSA-t és az ECHA-t, hogy tegyék felhasználóbarátabbá a honlapjaikon 
nyújtott tájékoztatást, és könnyítsék meg az adatbányászatot;

66. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak országaik független nemzeti szakértők 
általi megfelelő képviseletéről az EFSA-ban; javasolja, hogy a tagállamok konstruktív 
módon vegyenek részt az EFSA munkájában;

67. 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;

68. javasolja továbbá a nemzetközi szakértőkkel való együttműködést a nemzetközi 
tudományos hálózatok keretében a tudományos eszmecsere és információcsere 
elősegítése érdekében, hogy erősödjön a szakértői értékelési rendszerrel kapcsolatos 
nemzetközi együttműködés, amely nemzetközi szinten elismertebb, minőségi 
eredményekhez vezet;

69. javasolja az EFSA-nak, hogy publikálja szakvéleményeit neves tudományos 
folyóiratokban annak érdekében, hogy fokozza a konstruktív párbeszédet, és több 
nemzeti szakértőt és tudóst ösztönözzön és bátorítson az ügynökség munkájában való 
részvételre;



70. sürgeti, hogy biztosítsanak elegendő forrást az EFSA és az ECHA számára ahhoz, hogy 
feladataikat független, objektív és átlátható módon végezhessék, biztosítva ezáltal az 
emberi és állati egészség, valamint a környezet magas szintű védelmét, figyelembe véve 
egyúttal az ügynökségek számára előre jelzett további munkaterhelést is;

71. kiemeli, hogy a növényvédő szerek engedélyezési rendszerének hitelessége nagy 
mértékben a közvélemény európai ügynökségek iránti bizalmától függ; hangsúlyozza, 
hogy a közvélemény bizalmának fenntartása szempontjából fontos a tudományos 
értékelési folyamat átláthatósága; üdvözli továbbá az EFSA által a rendszer 
tökéletesítése érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket és függetlenségi szabályzatának 
a függetlenség biztosítása és a potenciális összeférhetetlenségek kezelése céljából 
nemrégiben, 2017 júniusában végrehajtott aktualizálását;

72. felhívja az EFSA-t annak biztosítására, hogy az értékelésben részt vevő összes szakértő 
nyilvánosan elérhető érdekeltségi nyilatkozatot tegyen, és az értékelési folyamat 
valamennyi szakaszában zárja ki azon szakértők részvételét, akik esetében 
összeférhetetlenség merül fel;

73. kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az EFSA-n belül egy független ellenőrző 
bizottság felállítására, amely feladata a lehetséges összeférhetetlenségek elemzése;

74. szorgalmazza elegendő forrás biztosítását ahhoz, hogy lehetővé váljon a táji léptékű, 
forgalomba hozatalt követő környezeti nyomon követés és elemzés – ezen belül a 
talajban és a porban található peszticid-szermaradékok nyomon követése – 
véglegesítése, amelynek eredményeit meg kell osztani az EFSA-val;

75. felhívja az EFSA-t annak biztosítására, hogy rendelkezzen a nem vegyi módszerek 
elérhetőségének és alkalmazásának teljes körű értékeléséhez szükséges szakértelemmel;

76. felhívja a Bizottság tudományos tanácsadási mechanizmusát, hogy felkérésre járjon el 
közvetítőként a hatóanyagokkal kapcsolatos tudományos viták során;

77. felhívja a tudományos tanácsadási mechanizmust, hogy kezdeményezze glifozát és a 
glifozátalapú készítmények rákkeltő voltára vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló 
tanulmány szisztematikus áttekintését annak értékelése céljából, hogy indokolt volna-e 
felülvizsgálni a glifozát jóváhagyását a rendelet 21. cikkével összhangban;

A hatóanyagok bizottsági jóváhagyása

78. határozottan sajnálatosnak tartja az EFSA szakmai vizsgálatát megelőző és követő nagy 
számú késedelmet tagállami és bizottsági szinten, különösen a szabályozási 
kritériumoknak megfelelő anyagok értékelésével kapcsolatos késedelmeket, és sürgeti a 
jelentéstevő tagállamokat és a Bizottságot, hogy tartsák be a rendeletben számukra 
előírt határidőket;

79. hangsúlyozza a végrehajtási jogi aktusok komitológiai eljárás keretében történő 
elfogadásával kapcsolatos politikai elszámoltathatóság biztosítását; aggodalmát fejezi ki 
az átláthatóság hiánya miatt a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok 
Állandó Bizottsága tekintetében; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy többek 
között a komitológiai vitákról és az egyes álláspontokról szóló részletes jegyzőkönyvek 
rendelkezésre bocsátása és különösen a Növények, Állatok, Élelmiszerek és 
Takarmányok Állandó Bizottsága döntéseinek magyarázata és indokolása, valamint a 



tagállamok szavazatainak nyilvánosságra hozatala révén fokozzák az eljárások általános 
átláthatóságát;

80. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el függetlenségi szabályzatot, 
és gondoskodjanak arról, hogy a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok 
Állandó Bizottságának tagjai vonatkozásában ne merüljön fel összeférhetetlenség;

81. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szigorúan alkalmazzák a rendelet 4. 
cikkét, és fogadjanak el egyértelmű, tudományosan megalapozott kritériumokat arra 
vonatkozóan, hogy az egyszerre több növényvédő szernek történő valós körülmények 
közötti (akut és krónikus) expozíciót figyelembe véve mi minősül a környezetet 
elfogadhatatlan mértékben terhelő hatásnak;

82. felhívja a Bizottságot, hogy korlátozza szigorúan a rendelet 6. cikkének f) pontjában 
meghatározott célra a megerősítő információkkal kapcsolatos eljárás alkalmazását, 
mégpedig arra az esetre, ha az értékelési eljárás során, illetve új tudományos és műszaki 
ismeretek eredményeként új követelmények kerülnek megállapítására; úgy véli, hogy a 
közegészség és a környezet védelme a legfontosabb prioritás, ugyanakkor megbízható 
engedélyezési határidőket kell biztosítani a pályázóknak; hangsúlyozza, hogy a 
hiánytalan dokumentáció alapvető fontosságú a hatóanyagok jóváhagyása 
szempontjából; sajnálja, hogy a megerősítő információkkal kapcsolatos eljárás szerinti 
eltérés eredményeként legalább két olyan hatóanyag maradt hosszabb ideig 
forgalomban, amely máskülönben korlátozásra került volna;

83. felhívja a Bizottságot, hogy módosítsa a vonatkozó útmutatót, hogy a megerősítő 
információkon az EFSA ugyanolyan teljes körű, rendszeres konzultatív szakértői 
vizsgálatot végezzen, mint a kérelem eredeti adatai esetében;

84. felhívja a Bizottságot, hogy a hatóanyagok jóváhagyásába építsen be jogilag kötelező 
erejű kockázatcsökkentési intézkedéseket a növényvédő szerek jelentette ismert 
kockázatok kezelése érdekében, egyúttal támogatva a tagállamokat az adott országra 
jellemző helyzetnek megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések azonosítása terén, 
figyelembe véve az adott ország területén érvényes mezőgazdasági, éghajlati és 
környezeti feltételeket;

85. felhívja továbbá a Bizottságot annak biztosítására, hogy a forgalomba hozatal utáni 
nyomon követés kiterjedjen a végrehajtott kockázatcsökkentési intézkedések 
hatékonyságának és eredményességének értékelésére;

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

87. felhívja a Bizottságot, hogy 2018 végéig a rendelet 27. cikkének megfelelően fogadja el 
a nem engedélyezett segédanyagok első jegyzékét, valamint a továbbiak 
meghatározására vonatkozó kritériumokat és eljárást; ennek érdekében szorgalmazza a 
REACH-rendelet, a CLP-rendelet és a biocidekről szóló rendelet szerint előírt adatok, 
valamint a tagállamok által a nem engedélyezett segédanyagokat tartalmazó saját 
jegyzékek készítése során gyűjtött adatok integrálását;



88. felhívja a Bizottságot, hogy a Parlament alacsony kockázatú biológiai peszticidekről 
szóló 2017. február 15-i és a rendelet végrehajtásáról szóló 2018. szeptember 13-i 
állásfoglalásával összhangban nyújtson be konkrét jogalkotási javaslatot a rendeletnek a 
folyamatban lévő REFIT-eljáráson kívüli módosítására a gyorsított értékelési, 
engedélyezési és regisztrációs eljárás lehetővé tétele céljából;

89. felhívja a Bizottságot, hogy növelje az átláthatóságot egy olyan honlap létrehozásával, 
amely megjeleníti minden egyes hatóanyag jóváhagyásának határidejét és szakaszait, és 
feltünteti a jelentéstevő tagállamot, az EFSA és az ECHA határozatait, a Növények, 
Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága döntéseit, az engedély 
időtartamát és más lényeges információkat;

A növényvédő szerek tagállamok általi engedélyezése

90. felhívja 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, és vizsgálja felül az 
engedélyezés elutasításának korlátait;

91. elengedhetetlennek tartja a kölcsönös elismerési eljárást a munkaterhek megosztása és a 
határidők betartásának elősegítése szempontjából; sajnálatosnak tartja az engedélyezési 
kérelmeket és a kölcsönös elismerés elvével kapcsolatos végrehajtási problémákat  
vizsgáló tagállamok által végzett értékelések késedelmes voltát;; kéri a Bizottságot, 
hogy működjön együtt a tagállamokkal a zónarendszer működésének javítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a meglévő jogszabályok maradéktalan 
megvalósításának arra kell irányulnia, hogy megszűnjön a párhuzamos munkavégzés, és 
az új anyagok szükségtelen késedelem nélkül a mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
álljanak;

92. sürgeti a tagállamokat, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően tartsák be a 
növényvédő szerek értékelésére  vonatkozó határidőket és a kölcsönös elismerésre 
vonatkozó rendelkezéseket;

93. felhívja az EFSA-t, hogy hozzon létre harmonizált útmutatókat a növényvédő szerek 
értékelésére, és kéri a Bizottságot, hogy ezt követően fogadja el azokat;

94. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden növényvédő szer az adott 
növényvédő szerre vonatkozóan beszerzett adatokon alapuló megfelelő értékeléseken 
menjen keresztül, beleértve az expozíciós forgatókönyveket is, továbbá úgy véli, hogy a 
növényvédő szerekre vonatkozó adatok nem extrapolálhatók a hatóanyagokra 
vonatkozóan beszerzett adatokból, kivéve azokat az eseteket, ahol ezt a forgalomba 
hozatal utáni nyomon követés tudományos szempontból indokoltnak és megbízhatónak 
minősíti;

95. felhívja a Bizottságot, hogy 2 éven belül nyújtson be jelentést a Parlamentnek a 
növényvédő szerekre vonatkozó kockázatértékeléssel és kockázatkezeléssel kapcsolatos 
nemzeti gyakorlatokról;

96. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a növényvédő szerek engedélyezésére 
vonatkozó valamennyi döntés a veszélyeztetett csoportok valós körülmények közötti 



akut és krónikus expozíciójának megfelelő kockázatértékelésén alapuljon, és kéri a 
megfelelő EFSA-útmutató ennek megfelelő módosítását;

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

98. szorgalmazza, hogy az átláthatóság garantálása érdekében biztosítsanak nyilvános 
hozzáférést a fenti tanulmányokhoz – az engedélykérelmekhez kapcsolódó összes 
kiegészítő adatot és információt is beleértve – géppel olvasható formátumban, lehetővé 
téve ezáltal időben történő független vizsgálatukat, egyúttal védelmet biztosítva a 
személyes adatok számára és gondoskodva arról, hogy a tanulmányok kikérői csak nem 
kereskedelmi célokra használhassák fel azokat a szellemi tulajdonhoz fűződő vonatkozó 
jogok védelme érdekében;

99. felhívja a Bizottságot annak értékelésére, hogy helyénvaló volna-e az EFSA feladatává 
tenni a növényvédő szerek kockázatértékelését, fenntartva ugyanakkor, hogy az 
országspecifikus helyzet figyelembe vétele érdekében a növényvédő szerek 
engedélyezésére vonatkozó tényleges döntésre nemzeti szinten kerüljön sor;

100. sürgeti a tagállamokat, hogy a zónákon belüli és a zónák közötti nagyobb fokú 
koordináció révén fokozzák a hatékonyságot a munkateher jobb elosztása és az egyes 
tagállamok erőforrásainak lehető legjobb kihasználása érdekében, és kizárólag a 
hatályos követelményeknek való szigorú megfelelés esetén engedélyezzék a rendelet 53. 
cikke szerinti eltéréseket;

101. véleménye szerint javítani kell a zónák közötti kölcsönös elismerés rendszerét;

102. felhívja a tagállamokat a engedélyezési eljárások nemzeti szinten történő jobb 
végrehajtására annak érdekében, hogy korlátozzák a rendelet 53. cikke szerinti 
tényleges vészhelyzetek esetén engedélyezett eltéréseket és meghosszabbításokat; 
felhívja a tagállamokat, hogy alkalmazzák szigorúan a rendelet 53. cikkét, hogy 
kizárólag az eltérésre irányuló kitöltött kérelmeket fogadják el és vizsgálják meg, 
valamint hogy kizárólag kitöltött eltérésekről szóló értesítéseket küldjenek meg a 
Bizottság és a többi tagállam részére;

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

104. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az 53. cikk szerinti szükséghelyzeti 
engedélyezés megadását megelőzően minden esetben sor kerüljön konzultációra az 
érintett érdekelt felekkel anélkül, hogy ez felesleges késedelmet okozna a 
szükséghelyzeti engedélyezés megadása szempontjából, továbbá garantálva, hogy 
minden érintett érdekelt fél kellő időben tájékoztatást kapjon a szükséghelyzeti 
engedélyezés megadásáról vagy elutasításáról;

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

106. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki módszereket annak megállapítására, hogy 
mikor van szükség – vagy szükség van-e – egyes eltérések alkalmazására, különös 



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

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

108. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a növényvédő szerek összehasonlító 
értékelésének elősegítése érdekében javítsák azon biztonságosabb növényvédő 
szerekkel kapcsolatos adatcseréjüket, amelyek kiválthatják a helyettesítendő anyagokat 
tartalmazó növényvédő szereket;

109. rámutat arra, hogy a réz olyan térségekben történő felhasználása, ahol azt régóta 
meghonosodott gyakorlatként alkalmazzák, azt mutatja, hogy van hatása a talaj 
mikrobiológiai tulajdonságaira; egyetért azzal, hogy a rezet átmeneti növényvédelmi 
felhasználású anyagnak kell tekinteni, és használatát fokozatosan meg kell szüntetni, 
amint jobb alternatíva áll rendelkezésre;

110. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a növényvédelem káros hatásainak 
mérséklésére irányuló fontos intézkedésként mozdítsák elő a növényvédő szerek 
fenntartható és ökológiai alternatívái, az integrált növényvédelmi intézkedések és az 
alacsony kockázatú peszticidek kifejlesztését és alkalmazását; elismeri, hogy több 
kutatásra és fejlesztésre van szükség e termékek terén; ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az innováció serkentésének lehetőségeit ezen a területen;

111. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a rendelet oly módon történő 
módosítására, hogy a gazdasági szereplők számára az eljárások szintjén könnyebbé 
váljon az alacsony kockázatú peszticidek használata, valamint forgalomba hozatala; 
véleménye szerint tisztázásra van szükség, különösen az alapanyagok forgalomba 
hozatalával kapcsolatban;

112. szorgalmazza a hatóanyagokhoz való átlátható és tisztességes hozzáférés biztosítását a 
növényvédőszer-készítő kkv-k számára;

113. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen elemzést a növényvédő szerek és a biocid 
termékek engedélyezését és kereskedelmét szabályozó hatályos jogszabályok hatásáról 
a kkv termelők rendelkezésére álló emberi erőforrások és gazdasági képességek 
szempontjából, és ezt ismételje meg a hatályos szabályozás minden változása esetén; 
hangsúlyozza, hogy ezen elemzések eredményeit nyilvános konzultáció céljából közzé 
kell tenni;

114. szorgalmazza a „kisebb jelentőségű felhasználás” meghatározásának harmonizálását az 
egyenlő versenyfeltételek előmozdítása érdekében, és javasolja a főbb termények 
egységes uniós listájának létrehozását;

115. felhívja a Bizottságot, az EFSA-t és a tagállamokat, hogy a 2003/35/EK rendeletnek és 
az Århusi Egyezménynek megfelelően biztosítsák minden érintett érdekelt fél – az 
állami tulajdonúakat is beleértve – bevonását az érdekeltek peszticidekkel kapcsolatos 
valamennyi tevékenységébe;

116. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a rendelet nem vegyi 
módszerek előnyben részesítésére vonatkozó előírásainak megfelelő végrehajtásáról;



°

° °

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


