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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 14
Cím

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE a peszticidek 
fenntartható használatának elérését célzó 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE a peszticidek 
gondos használatának elérését célzó 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról

Or. en

Indokolás

A „fenntartható használat” kifejezést a peszticidek hosszú távú használata értelemben is 
lehetne érteni. Figyelembe véve azonban a messzire tekintő egészségügyi szempontokat, 
sokkal célravezetőbb lenne a gondosabb vagy a kisebb mértékű használat kifejezés.

Ebben az esetben egy horizontális módosítási javaslatról van szó. Elfogadása esetén a szöveg 
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fennmaradó részét is ennek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 15
1. cikk

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz létre 
a peszticidek az emberi egészségre és a
környezetre kifejtett hatásának 
csökkentésével, úgy, hogy az összhangban 
legyen a szükséges növényvédelemmel.

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz létre 
a peszticidek emberi egészségre és 
környezetre kifejtett hatásának, a 
peszticidektől való függőségnek és a 
peszticidhasználat intenzitásának a 
szennyezésmegelőzés elvével összhangban
történő csökkentésével.

Or. en

Indokolás

A szennyezésmegelőzés elvének nem csak a peszticidek e rendeletben meghatározott 
értékelésére/engedélyezésére vonatkozó alapvető elvként kell megjelennie, hanem olyan 
elvként, amely a peszticidek használatának csökkentését célzó, illetve azok lehetséges káros 
tulajdonságainak kiküszöböléséhez szükséges stratégia alapjául is szolgál.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 16
3. cikk ha) pont (új)

ha) „integrált növénytermesztés”

műtrágyát és szintetikus peszticideket 
alkalmazó növénytermesztési eljárás, 
amelynek során azonban az ilyen 
felhasználások környezetszennyezését
lehetőség szerint ésszerű mértékben 
csökkentik oly módon, hogy a
növénytermesztéshez, az alkalmazkodó 
fajták termesztéséhez és nem vegyi 
módszerek és eljárások alkalmazásához 
kapcsolódó megelőző intézkedések továbbra 
is elsőbbséget élveznek;
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Or. en

Indokolás

Nem elegendő kizárólag az „integrált kártevő-szabályozás” fogalmát felvenni az irányelvbe, 
mivel az integrált kártevő-szabályozás csak a növényvédelmi szempontokat fedi le. Az 
integrált növénytermesztés egy sokkal alkalmasabb rendszer, amely ellenőrzésre szorul, mivel
esetében egy teljes mértékben integrált rendszerről van szó, amelyhez szorosan kapcsolódnak
a következő szempontok is: tápanyag-stratégia, a növényvédő szerek alkalmazása, növény-
egészségügyi célkitűzések és a növények minősége. Mivel a tápanyagok, a növényegészségügy 
és a minőség között kölcsönös kapcsolat van, ezért az integrált növénytermesztés minden 
fontos elemére tekintettel bevezetett együttes intézkedések mind a környezet, mind a termékek 
minőségének legmagasabb szintű megteremtéséhez vezethetnek.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 17
4. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság – adott esetben – a (2) 
bekezdéssel összhangban jelentett 
információt harmadik országok 
rendelkezésére bocsátja.

(3) A Bizottság a (2) bekezdéssel 
összhangban jelentett információt harmadik 
országok és a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságnak fogyasztóként és területhasználóként egyaránt jogos érdeke, hogy
tájékoztatást kapjon a peszticidek alkalmazásáról, és ezért a nyilvánosságot be kell vonni a 
folyamatba.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 18
4. cikk (4) bekezdés

(4) A 2003/35/EK irányelv 2. cikkében 
meghatározott, a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
nemzeti cselekvési tervek előkészítésére és 
módosítására.

(4) A 2003/35/EK irányelv 2. cikkében 
meghatározott, a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
nemzeti cselekvési tervek előkészítésére és 
módosítására. Az illetékes hatóságok
nyilvános konzultációs eljárást folytatnak, 
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amelynek során a környezetvédelmi és 
fogyasztói érdekeket kellő mértékben
képviselik.

Or. en

Indokolás

A nyilvános meghallgatások résztvevői: a peszticidek gyártói és felhasználói, a 
környezetvédelmi és fogyasztói csoportok, valamint a biogazdálkodók.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 19
5. cikk (3) bekezdés

(3) A 18. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban az I. mellékletet a 
Bizottság módosíthatja a műszaki és 
tudományos fejlődéshez történő 
hozzáigazítás céljából.

törölve

Or. de

Indokolás

A 18. cikk (2) és (3) bekezdésének törléséből következő módosítás.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 20
6. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint mérgezőként vagy nagyon 
mérgezőként besorolt peszticideket 
értékesítő forgalmazók rendelkeznek 
legalább egy olyan alkalmazottal, aki az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványt 
kapott, és aki az értékesítés helyén jelen van 
és elérhető, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fogyasztóknak a peszticid használatával 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticideket értékesítő forgalmazók 
rendelkeznek legalább egy olyan 
alkalmazottal, aki az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítványt kapott, 
és aki elérhető, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fogyasztóknak a peszticid használatával 
kapcsolatban.
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kapcsolatban.

Or. es

Indokolás

A tájékoztatásra nem mindig csak a termékértékesítés helyén kerül sor, hanem olykor a 
gazdaságban is.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 21
7. cikk

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
peszticidekre vonatkozó tudatosítási 
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 
illetően.

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
peszticidekre vonatkozó, a hivatásos és nem 
hivatásos felhasználókra irányuló
tudatosítási programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 
illetően.

Or. es

Indokolás

A programoknak azokra a személyekre kell irányulniuk, akik felelősek a peszticidek helyes 
felhasználásért.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 22
7. cikk

Tudatosítási programok
A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
peszticidekre vonatkozó tudatosítási 
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 

A peszticidek kijuttatásához használt 
berendezések ellenőrzése során az 
egészségügyi biztonság és a 
környezetvédelem magas színtű biztosítása, 
valamint az optimális és hatékony kijuttatás 
tekintetében meghatározó minden 
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illetően. szempontot figyelembe kell venni.

Or. de

Indokolás

Gondoskodni kell a kijuttatási berendezések és eljárások biztonságának megteremtéséről, és 
ez egyben magában foglalja a peszticidek vagy a nem vegyi alternatívák egészségügyi és 
környezeti hatásairól szóló tájékoztatást is.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 23
8. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) A vizsgálatok során ellenőrzik, hogy a 
peszticid kijuttatásához használt 
berendezések és tartozékok kielégítik a II. 
mellékletben felsorolt alapvető 
egészségügyi, biztonsági és környezeti 
követelményeket.

(2) A vizsgálatok során ellenőrzik, hogy a 
peszticid kijuttatásához használt 
berendezések és tartozékok kielégítik az 
alapvető egészségügyi, biztonsági és 
környezeti követelményeket.

Or. de

Indokolás

A II. melléklet törléséből következő módosítás.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 24
8. cikk (5) bekezdés

(5) A 18. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban a Bizottság a II. 
mellékletet módosíthatja a műszaki és
tudományos fejlődéshez történő 
hozzáigazítás céljából.

törölve

Or. de
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Indokolás

A II. melléklet törléséből következő módosítás.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 25
9. cikk

(1) A tagállamok megtiltják a (2)–(6) 
bekezdések szerinti légi permetezést.

(1) A tagállamok engedélyezik a (2)–(5) 
bekezdések előírásai szerinti légi 
permetezést.

(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi
kultúrákat, területeket és a kijuttatás
különös követelményeit, ahol az (1) 
bekezdéstől eltérve engedélyezett a légi 
permetezés.

(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák, hogy mely növényi
kultúrák tekintetében, mely területeken és 
milyen különös követelménye között
engedélyezhető a légi permetezés.

(3) A tagállamok kijelölik az eltéréseket
odaítélő illetékes hatóságokat, és ezekről 
tájékoztatják a Bizottságot.

(3) A tagállamok kijelölik az engedélyeket
odaítélő illetékes hatóságokat, és ezekről 
tájékoztatják a Bizottságot.

(4) Eltérés csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

(4) Engedély csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt kisebb hatást illetően;

a) nem lehet más megvalósítható és 
gazdaságilag helyettesíthető alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt kisebb hatást illetően;

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie;

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie;

c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

c) a légi permetezést előkészítő és végző 
repülőgép-vezetőnek, illetve kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő környezet
védelméhez szükséges intézkedéseket.

Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület környékének védelméhez 
szükséges intézkedéseket.

(5) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 

(5) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 
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kérelmet kell benyújtania az illetékes 
hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják a (4) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését.

kérelmet kell benyújtania az illetékes 
hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják a (4) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését.

(6) Az illetékes hatóságok az odaítélt 
eltérésekről nyilvántartást vezetnek.

Or. de

Indokolás

A peszticidek légi úton történő kijuttatásának általános tilalmát szakmailag semmi sem 
indokolja. Bizonyos különleges kultúrnövények esetében a légi permetezés régóta szokásos 
eljárás. A peszticidek talajon történő kijuttatásához igen magas költségek társulnak. 
Ezenkívül a légi permetezés lehetővé teszi a peszticidek könnyebben ellenőrizhető és kisebb 
mértékű használatát. A nemzeti szabályozások napjainkban már olyan kötelezettségeket írnak 
elő (mint pl. a lakóterületektől való távolságok), amelyek betartásával messzemenően 
kizárhatók a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt fokozottan káros hatások.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 26
9. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi 
kultúrákat, területeket és a kijuttatás különös 
követelményeit, ahol az (1) bekezdéstől 
eltérve engedélyezett a légi permetezés.

(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi 
kultúrákat és a kijuttatás különös 
követelményeit, ahol az (1) bekezdéstől 
eltérve engedélyezett a légi permetezés.

Or. es

Indokolás

A légi permetezés engedélyezése tekintetében nincs értelme a területi besorolásnak, mivel ez a 
besorolás évről évre változhat. A területek meghatározása az e cikk (3) bekezdésében említett, 
a Bizottság által javasolt illetékes hatóság feladata.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 27
10. cikk (1) bekezdés
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(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek közelében való 
használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek és különösen az ivóvíz 
céljára fenntartott víztestek közelében való 
használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:

a) a vízi környezetre veszélytelen
termékeket;

a) a vízi környezetre névze nagy kockázatot 
nem jelentő termékeket;

b) a leghatékonyabb technikákat, beleértve a 
növényvédő szer kijuttatásához használt 
alacsony fordulatszámú berendezést.

b) a leghatékonyabb technikákat, beleértve a 
növényvédő szer kijuttatásához használt 
alacsony fordulatszámú berendezést.

Or. de

Indokolás

Az ivóvíz céljára fenntartott víztesteket különösen védeni kell a vízügyi keretirányelv 7. cikke
előírásainak betartása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 28
10. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban legalább 10 
méter széles ütközési zónákat – ahol 
peszticidek kijuttatása és tárolása tilos –
alakítanak ki a vízfolyásokkal, és különösen 
az ivóvíz kivételére használt 
védőövezetekkel szomszédos földeken.

Or. en

Indokolás

A permetezett zónák határát szigorúan ki kell jelölni, továbbá biztosítani kell a legalább 10 
méter széles ütközési zónákat.
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 29
10. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, vagy 
zárt felszínen, ahol magas a felszíni vízbe 
vagy a szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását igen nagy mértékben
csökkentik, vagy megszüntetik a felszíni 
vagy talajvizekhez közeli utakon, 
vasútvonalakon, különösen áteresztő 
felületeken vagy egyéb infrastruktúrákon, 
illetve ezek mentén, vagy zárt felszínen, ahol 
magas a felszíni vízbe vagy a 
szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 30
11. cikk

A tagállamok – a szükséges higiéniai és 
közbiztonsági követelmények megfelelő 
figyelembe vételével – biztosítják, a 
következő intézkedések elfogadását:

A tagállamok – a szükséges higiéniai és 
közbiztonsági követelmények megfelelő 
figyelembe vételével – biztosítják, a 
következő intézkedések elfogadását:

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok a szükséges minimumra 
korlátozzák a peszticidek használatát a 
nyilvánosság vagy az érzékeny lakosság 
által használt területeken, de legalább a 
parkokban, a nyilvános kertekben, a 
sportpályákon, az iskolák területén és a 
játszótereken.

b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák 
a peszticidek használatát különleges 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 

b) a tagállamok korlátozzák a peszticidek 
használatát különleges madárvédelmi 
területeken vagy más meghatározott 
területeken a szükséges védőintézkedések 
megtétele céljából a 79/409/EGK irányelv 3. 
és 4. cikkével, és a 92/43/EGK irányelv 6., 
10., és 12. cikkével összhangban.
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összhangban.

A b) pontban említett tilalom vagy 
korlátozás a vonatkozó kockázatértékelések 
eredményeire alapulhat.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 31
11. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok a szükséges minimumra 
korlátozzák a peszticidek használatát a 
nyilvánosság vagy az érzékeny lakosság 
által használt területeken, de legalább a 
parkokban, a nyilvános kertekben, a 
sportpályákon, az iskolák területén és a 
játszótereken.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 32
12. cikk (1) bekezdés, bevezetés

(1) A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a következő tevékenységek ne 
veszélyeztessék az emberi egészséget vagy 
biztonságot, és a környezetet:

(1) A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a hivatásos felhasználás keretében 
végzett következő tevékenységek ne 
veszélyeztessék az emberi egészséget vagy 
biztonságot, és a környezetet:

Or. es

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseknek a magán felhasználásoknál nem 
lenne értelme.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 33
13. cikk

(1) A tagállamok megtesznek minden
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

(1) A Bizottság kidolgoz egy, a különböző 
kultúrnövényekhez igazodó és az azokra 
irányuló szükséges intézkedések bevezetését
célzó programot az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás 
végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését.
(3) A tagállamok különösen azt biztosítják, 
hogy a gazdálkodók rendelkezésére állnak 
az integrált kártevő-szabályozásra 
vonatkozó kártevő-felügyeleti és 
döntéshozatali rendszerek – beleértve az 5. 
cikkel összhangban lévő képzést – és 
eszközök, valamint tanácsadói 
szolgáltatások.
(4) A tagállamok 2013. június 30-ig 
jelentést tesznek a Bizottságnak a (2) és (3) 
bekezdés végrehajtásáról, és különösen 
arról, hogy az integrált kártevő-szabályozás 
végrehajtásához szükséges feltételek 
adottak-e.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2014. január 1-ig a peszticidek 
minden üzleti felhasználója alkalmazza az 
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integrált kártevő-szabályozás általános 
szabványait.
(6) A tagállamok megállapítanak minden 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy a 
gazdálkodókat az integrált kártevő-
szabályozás terményspecifikus 
szabványainak végrehajtására ösztönözzék.
(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait 
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni.
(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban lehet kidolgozni.

Or. es

Indokolás

Az integrált kártevő-szabályozás meglehetősen összetett, mivel a kultúrnövényenként 
változhat. Ezért célszerűbb lenne egy olyan programot kidolgozni, amely konkrét hosszú távú 
intézkedéseket foglal magában.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 34
V. fejezet, cím

Indikátorok, jelentéstétel és információcsere Jelentéstétel és információcsere

Or. de

Indokolás

A módosítás az egyszerűsítést és a pontosítást szolgálja.
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 35
14. cikk, cím és (1) bekezdés

Indikátorok Információcsere
(1) A Bizottság harmonizált kockázati 
indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
megfelelő indikátorokat fogadhatnak el.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás az egyszerűsítést és a pontosítást szolgálja.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 36
14. cikk (5) bekezdés

(5) A (2) bekezdés a) pontjának és a (3) 
bekezdés alkalmazásában a kockázati 
indikátorokat a veszélyre és az expozícióra 
vonatkozó adatok, a peszticid-használati 
nyilvántartások, a peszticidek 
tulajdonságaira vonatkozó adatok, az 
időjárási adatok és a talajra vonatkozó 
adatok alapján számolják ki.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás az egyszerűsítést és a pontosítást szolgálja.



AM\656767HU.doc 15/20 PE 386.429v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 37
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, ötévente benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. de

Indokolás

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek ötévente kell jelentést benyújtani, ezért célszerű 
konkrétan meghatározni az időtartamot.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 38
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról és a 
nemzeti cselekvési tervek értékeléséről szóló 
jelentését háromévente benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, és ahhoz 
adott esetben módosítási javaslatokat 
csatol.

A tagállamok minden évben megküldik a 
Bizottságnak nemzeti cselekvési terveiket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 39
18. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikkével 

(1) A Bizottságot a 178/2002 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikkével 
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létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre tett hivatkozások során 
az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikke 
alkalmazandó, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.
(3) Az e bekezdésre tett hivatkozások során 
az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikke 
alkalmazandó, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében előírt időszak három hónap.

Or. de

Indokolás

A módosítás az egyszerűsítést szolgálja, ugyanis nincs szükség az Európai Bizottság 
végrehajtási rendeleteire hivatkozni.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 40
19. cikk

Kiadások Adatbank
A peszticidek fenntartható használatának 
területén harmonizált politika és rendszerek 
létrehozásának támogatása érdekében a 
Bizottság finanszírozhatja a következőket:

A peszticidek fenntartható használatának 
területén harmonizált politika és rendszerek 
létrehozásának az európai belső piacon való 
egyésges biztosítása érdekében a Bizottság 
finanszírozhatja a következőket:

a) harmonizált rendszer kialakítása, 
amelynek része a peszticidek kockázati 
indikátoraira vonatkozó valamennyi 
információt összegyűjtő és tároló, valamint 
az ilyen információkat az illetékes 
hatóságok, más érdekelt felek és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátó 
megfelelő adatbázis;

harmonizált rendszer kialakítása, amelynek 
része a peszticidekre vonatkozó valamennyi 
információt összegyűjtő és tároló, valamint 
az ilyen információkat az illetékes 
hatóságok, valamint más érdekelt felek 
rendelkezésére bocsátó megfelelő adatbázis.

b) a jogszabályok előkészítéséhez és 
kidolgozásához szükséges tanulmányok 
elvégzése, ideértve ezen irányelv 
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mellékleteinek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítását is;
c) az ezen irányelv végrehajtását elősegítő 
iránymutatás és legjobb gyakorlatok 
kialakítása.

Or. de

Indokolás

A módosítás az egyszerűsítést szolgálja, mivel a tagállamokban már kidolgozták a 
végrehajtási rendeleteket és iránymutatásokat, és biztosítani kell ezen előírások tagállami 
szintű átdolgozását.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 41
20. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik az 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket legkésőbb [a hatálybalépést 
követő két évvel]. A tagállamok 
haladéktalanul továbbítják a Bizottsághoz e 
rendelkezések szövegét, valamint az említett 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelési táblázatot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik az 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket legkésőbb …*. A 
tagállamok haladéktalanul továbbítják a 
Bizottsághoz e rendelkezések szövegét, 
valamint az említett rendelkezések és ezen 
irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A tagállamok döntik el a 
hivatkozás módját.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni.

------------------------------------------------------

* Ezen irányelv hatálybalépését követő öt 
évvel. 

Or. de

Indokolás

Mivel az egyes tagállamok már rendelkeznek végrehajtási rendeletekkel, ezért a megfeleléshez 
öt éves határidőre van szükség. A köztes időben a peszticidek helyes használatát a korábbi 
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rendelet szerint biztosítják.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 42
II. melléklet

II. MELLÉKLET
A növényvédő szer kijuttatásához használt 
berendezés vizsgálatára vonatkozó 
egészségügyi, biztonsági, továbbá 
környezetvédelmi követelmények

törölve

A növényvédő szerek kijuttatásához 
használt berendezések vizsgálata kiterjed az 
emberi egészség és a környezet magas 
biztonsági és védelmi szintjének, valamint a 
kijuttatási művelet teljes hatékonyságának 
eléréséhez szükséges összes szempontra a 
következő eszközök és – adott esetben –
funkciók megfelelő teljesítményének 
biztosítása által:
(1) Erőátviteli alkatrészek
Az erőleadó hajtótengely védőburkolata és 
az energiaellátás csatlakozójának 
védőburkolata a helyén és jó állapotban 
van, továbbá funkciójukban nem érinti a 
védőberendezéseket és semmilyen mozgó 
vagy forgó erőátviteli alkatrészt, így 
biztosítva a kezelő védelmét.
(2) Szivattyú
A szivattyú kapacitásának meg kell felelnie 
a berendezés szükésgeleteinek, valamint a 
szivattyúnak megfelelően kell működnie a 
stabil és megbízható alkalmazási fokozat 
biztosítása érdekében. A szivattyú nem 
szivároghat.
(3) Keverés
A keverő berendezéseknek biztosítaniuk 
kell a megfelelő újrakeringetést a 
tartályban lévő folyékony permet teljes 
mennyisége egyenletes koncentrációjának 
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elérése érdekében.
(4) Permetezőfolyadék tartály
A permetezőtartályok – beleértve a 
tartálytartalom kijelzőjét, a töltőeszközöket, 
a szitákat és szűrőket, tisztítási eszközöket 
és keverőeszközöket – úgy működnek, hogy 
minimalizálják a véletlenszerű kiömlést, az 
egyenetlen koncentrációeloszlást, kezelői 
expozíciót és a maradékanyag tartalmat.
(5) Mérőrendszerek, ellenőrző és 
szabályozó rendszerek
Minden mérő-, ki- és bekapcsoló, nyomás-
és/vagy áramlásifokozat-beállító berendezés 
megbízhatóan működik és nem szivárog. A 
nyomás szabályozása és a nyomásbeállító 
berendezések működtetése egyszerűen 
megvalósítható az alkalmazás során. A 
nyomásbeállító eszközök állandó üzemi 
nyomást biztosítanak a szivattyú állandó 
fordulatszáma mellett, a stabil mennyiség-
kijuttatási fokozat érdekében.
(6) Csövek és tömlők
A tömlők és a csövek jó állapotúak a 
folyadékáramlás zavarainak, vagy a 
meghibásodás esetén való véletlenszerű 
kiömlés elkerülése érdekében. A csövek és a 
tömlők nem szivárognak a legnagyobb 
elérhető rendszernyomás alkalmazása 
esetén sem.
(7) Szűrők
Az egyenetlen permetszórás és a 
turbulencia elkerülése érdekében a 
szűrőknek jó állapotban kell lenniük és a 
szűrők szemnagyságának meg kell felelnie 
a permetezőre szerelt szórófej nagyságának. 
A szűrő eldugulását jelző rendszernek 
megfelelően kell működnie.
(8) Szórórúd (olyan berendezéshez, amely a 
peszticideket egy vízszintesen a terményhez 
vagy a kezelendő anyaghoz közel 
elhelyezkedő szórórúd segítségével 
permetezi ki)
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A szórórúd jó állapotú és minden irányban 
stabil. A rögzítő és szabályozó rendszerek, 
valamint a nem szándékolt mozgásokat 
enyhítő eszközök és a lejtéskiegyenlítés 
megbízhatóan működik.
(9) Szórófejek
A szórófejek megfelelően működnek, így 
megakadályozva a permetezés leállása 
utáni csöpögést. A permetszórás 
egyenletességének biztosítása érdekében az 
egyes szórófejek áramlási fokozata nem 
térhet el 5%-nál nagyobb mértékben a 
gyártó által összeállított táblázatban 
feltüntetett értékektől.
(10) Eloszlás
A permet átlós és függőleges (függőlegesen 
növesztett növények esetében) eloszlása, 
valamint a haladási irányba eső eloszlása 
egyenletes. A permet megfelelő mennyisége 
és eloszlatása a célterületen biztosított.
(11) Fúvóberendezés (levegőpumpás 
permetezőknél)
A fúvóberendezés jó állapotban van és 
biztosítja a stabil és megbízható légáramot.

Or. de

Indokolás

Felesleges túlszabályozás.


