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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 18
1. cikk

Tárgy Tárgy és célkitűzés
E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

(1) E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

A rendelet szabályokat állapít meg egyrészt 
azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

(2) A rendelet szabályokat állapít meg 
egyrészt azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

(3) E rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind 
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környezet magas szintű védelmét.
(4) Ez a rendelet az elővigyázatosság elvén 
alapul és célja annak biztosítása, hogy az 
alábbiak szerint jóváhagyott anyagok és a 
forgalomba hozott termékek ne legyenek 
káros hatással az emberi egészségre vagy a 
környezetre.

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat szövegezésében a rendelet célját csupán a 
preambulumbekezdésekben fogalmazták meg. A célt az első cikkben kell meghatározni.
Az elővigyázatosság elve csak a (8) preambulumbekezdésben és a 13. cikk (2) bekezdésében
szerepel. Helyénvalóbb arra a rendelet első bekezdésében hivatkozni.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 19
1. cikk

E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható vagy a 
felhasználó által előállított növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

A rendelet szabályokat állapít meg egyrészt 
azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

A rendelet szabályokat állapít meg egyrészt 
azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
formulázási segédanyagokra, hatásjavítókra 
és segédanyagokra.

Or. pl

Indokolás

A növényvédő szerekhez adott egyéb vegyi anyagok (az úgynevezett formulázási 
segédanyagok) tekintetében a rendelet csupán azon anyagok jegyzékének elkészítését írja elő, 
amelyek nem fordulhatnak elő a növényvédő szerekben. Figyelembe kell venni, hogy ezek az 
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anyagok a növényvédő szerek fontos összetevői lehetnek, és részarányuk nagyobb lehet, mint 
a kiértékelt ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók részaránya. Ezek forgalomba hozatalára 
ezért ugyanazoknak a jóváhagyási szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az egyéb 
összetevőkre.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 20
3. cikk, 20a. pont (új)

20a. „jó kísérleti gyakorlat”
A 2004/10/EK irányelvben meghatározott 
gyakorlat.

Or. de

Indokolás

Az V. címben alkalmazott fogalommeghatározás.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 21
3. cikk, 21a. pont (új)

21a. „jó mezőgazdasági gyakorlat”
A növényvédő szerek nemzeti szinten 
engedélyezett biztonságos használata a 
kártevők elleni hatékony védekezéshez 
szükséges tényleges körülmények között. Ez 
a gyakorlat magában foglalja a növényvédő 
szereknek bizonyos mértéktartományon 
belüli, a jóváhagyott felső határig való 
alkalmazását, amelynek során úgy kell 
eljárni, hogy az a lehetséges legkisebb 
mennyiségekkel szennyezze a környezetet.
Az engedélyezett biztonságos használati 
módokat nemzeti szinten határozzák meg, 
és ezek magukban foglalják azokat a 
nemzeti szinten bejegyzett vagy ajánlott 
használati módokat, amelyek során
figyelembe veszik a közegészségügyi, a 
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munkaegészségügyi és a környezetvédelmi 
szempontokat.
A tényleges körülmények közé tartozik az 
élelmiszerek és állati takarmányok 
előállításának, tárolásának, szállításának 
és elosztásának bármely szakasza.

Or. de

Indokolás

A rendeletnek át kell vennie az Élelmezésügyi Világszervezet „jó mezőgazdasági gyakorlat” 
fogalommeghatározását.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 22
3. cikk, 21b. pont (új)

21b. „kisebb jelentőségű felhasználások”
Egy növényvédő szer olyan növény esetében 
való használata, amelyet az adott 
tagállamban nem termesztenek széles 
körben, vagy amelyet széles körben 
termesztenek ugyan, de korlátozott vagy 
szórványos és kivételes igény kielégítése 
céljából, illetve vetőmagok esetében való 
használata.

Or. de

Indokolás

A 49. cikkben szereplő „kisebb jelentőségű felhasználások” kifejezés meghatározása.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 23
4. cikk, (1) bekezdés

(1) Hatóanyag jóváhagyása a II. melléklet 
szerint történik, ha várható, hogy az aktuális 
tudományos és műszaki ismeretek fényében, 

(1) Hatóanyag jóváhagyása a II. melléklet 
szerint történik, ha bizonyítható, hogy az 
aktuális tudományos és műszaki ismeretek 
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figyelembe véve az említett melléklet 2. és 
3. pontjában lefektetett jóváhagyási 
kritériumokat, az adott hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szer teljesíti a 2. és 
3. bekezdésben előírt feltételeket.

fényében, figyelembe véve az említett 
melléklet 2. és 3. pontjában lefektetett 
jóváhagyási kritériumokat, az adott 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer 
teljesíti a 2. és 3. bekezdésben előírt 
feltételeket. Ezeket a feltételeket
küszöbfeltételként kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Nem engedélyezhetők azok az anyagok, amelyek vélhetően vagy ténylegesen rákkeltő, 
mutagén, szaporodásgátló, az endokrin rendszert károsító, túlérzékenységet kiváltó 
tulajdonságokkal rendelkeznek, illetvez azok az anyagok, amelyek nehezen bomlanak le, 
biológiailag felhalmozódnak, mérgezőek, vagy más aggályokat vethetnek fel.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 24
4. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére vannak módszerek, illetve a 
felszín alatti vizekre; 

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – különösen az olyan érzékeny 
csoportok egészségére, mint a várandós
nők, a magzatok és a gyermekek – vagy az 
állatok egészségére, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre;

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elve alapján az anyagok nem lehetnek káros hatással az emberi 
egészségre, különösen az olyan érzékeny csoportokra, mint a magzatok és a gyerekek, 
valamint a környezetre. Ez összhangban áll az Európai Parlamentnek a 91/414/EGK irányelv 
felülvizsgálatáról szóló korábbi bizottsági közleményre adott válaszával (az Európai 
Parlament P5_TA(2002)0276 állásfoglalása).



PE 386.430v01-00 6/40 AM\656768HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 25
7. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A kérelmeket több tagállam együtt is 
elbírálhatja, amelyek társreferensi rendszer 
keretében töltik be a referens tagállamok
szerepét.

Or. pl

Indokolás

Ezt a szabályozást a 91/414/EGK irányelv szerint elbírált kérelmek esetében is alkalmazzák, 
és jelentős mértékben befolyásolja a hatóanyagokra vonatkozó értékelőjelenétsek mennyiségét 
és minőségét.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 26
11. cikk, (1) bekezdés

(1) A 9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított 12 hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

(1) A referens tagállam megkezdheti a 
tesztelési vagy vizsgálati jelentés értékelését 
akár közvetlenül azután, hogy azt a 
kérelmező benyújtotta, ideértve akár a 9. 
cikk (3) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott, értesítést megelőző 
időpontot is. A 9. cikk (3) bekezdésének 
első albekezdésében említett értesítés 
keltétől számított 8 hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét-
hónapos határidőt a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor ésszerű határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a 
nyolchónapos határidőt a tagállam által 
kitűzött határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
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Bizottságot és a Hatóságot. Bizottságot és a Hatóságot. További 
információk benyújtása esetén a kérelmező 
azzal egy időben jelzi az 56. cikk szerinti 
adatvédelemre vonatkozó bármifajta 
igényét is. 

A tagállam konzultálhat a Hatósággal. A tagállam konzultálhat a Hatósággal.

Or. de

Indokolás

Az anyagot már az első biztonságos használati módok azonosításakor jóváhagyják. Ez 
lehetővé teszi, hogy az új, innovatív termékek korábban a mezőgazdasági termelők 
rendelkezésére álljanak.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 27
11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét-
hónapos határidőt a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot. 

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét-
hónapos határidőt a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot, amelyek ezt 
követően tájékoztatják erről a többi 
tagállamot.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 28
11. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A referens tagállam olyan jelentést is 
benyújt a Bizottságnak és a Hatóságnak, 
amely részletezi az értékelt és a 29. cikk 
követelményeivel összhangban
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engedélyezhető valamennyi felhasználási 
módot.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 29
13a. cikk (új)

13a. cikk
A 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
jelentés kézhezvételét követő három 
hónapon belül a Bizottság javaslatot 
terjeszt be a hatóanyag korlátozott 
engedélyezésére vonatkozóan, amelyben 
meghatározza az alábbiakat:
– az engedélyezhető használati módok, és
– az engedély időtartama, amely legfeljebb 
5 év lehet.

Or. de

Indokolás

A kétséget kizáró felgyorsított engedélyezési eljárás lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők 
számára, hogy korábban hozzáférjenek az új, innovatív termékekhez.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 30
14. cikk, (2) bekezdés

(2) A megújítás határozatlan ideig érvényes. (2) A megújítás legfeljebb 10 évig érvényes. 
Az engedély egynél több alkalommal is 
megújítható.

Or. en
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Indokolás

Az engedélyezés az első megújítást követő időszakban nem lehet korlátlan idejű. Ez 
ellentétben állna az elővigyázatosság elvével. A döntéseket a jelenlegi tudományos és 
technikai tudás fényében kell meghozni, ahogyan arról a 4. cikk (1) bekezdése is rendelkezik.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 31
15. cikk, (1) bekezdés

(1) A 14. cikkben említett kérelmet a 
hatóanyag gyártója nyújtja be valamely
tagállamnak legkésőbb az első jóváhagyás 
lejárata előtt három évvel, megküldve egy-
egy példányt a többi tagállamnak, a 
Bizottságnak és a Hatóságnak.

(1) A 14. cikkben említett kérelmet a 
hatóanyag gyártója nyújtja be az érintett
tagállamnak legkésőbb az első jóváhagyás 
lejárata előtt három évvel, megküldve egy-
egy példányt a többi tagállamnak, a 
Bizottságnak és a Hatóságnak.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

A módosítás nem érinti a magyar változatot.

Módosítás: 32
19. cikk

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 33
22. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 5. cikktől eltérve a 4. cikkben 
lefektetett kritériumoknak megfelelő 
hatóanyag engedélyezhető legfeljebb 15 
évre, ha várható, hogy a hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szerek a 46. cikk (1) 
bekezdése alapján csak kis kockázatot 
jelentenek az emberek és az állatok 

(1) Az 5. cikktől eltérve a 4. cikkben 
lefektetett kritériumoknak megfelelő 
hatóanyag engedélyezhető legfeljebb 15 
évre, ha várható, hogy a hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szerek csak kis 
kockázatot jelentenek az emberek és az 
állatok egészségére, illetve a környezetre.
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egészségére, illetve a környezetre. 

Ezt az eltérést nem lehet alkalmazni az 
olyan anyagokra, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban a következő 
besorolást kapták:
– rákkeltő,
– mutagén,
– szaporodásgátló,
– túlérzékenységet okozó,
vagy amelyek az alábbi minősítést kapták:
– nehezen lebomló anyagok, amelyek 
felezési ideje több mint 60 nap,
– endokrin zavarokat okozó anyagok, 
amelyek szerepelnek a feltételezhetően 
endokrin zavarokat okozó anyagok uniós 
jegyzékében,
– kis mértékben mérgező,
– biológiailag felhalmozódó és nehezen 
lebomló.
Legkésőbb ...*-ig a Bizottság felülvizsgálja 
és szükség szerint pontosítja a hatóanyag 
kis kockázatú besorolására vonatkozó 
kritériumokat, valamint szükség szerint 
javaslatokat tesz.
___________________

* Ezen irányelv hatálybalépését követő egy év 
elteltével.

Or. en

Indokolás

Világos és objektív kritériumokat kell megállapítani arra vonatkozóan, hogy mely anyagok 
lehetnek kis kockázatúak. Erre a javaslat nem tartalmaz semilyen meghatározást. A 
fenntarthatóbb anyagok és termékek kutatásának ösztönzése érdekében fontos, hogy a 
vállalkozások egyértelműen és a jogbiztonságnak megfelelően meg tudják állapítani, hogy mit 
értünk a kis kockázatú hatóanyag alatt. A felsorolt kritériumok részben a biocidekről szóló 
98/8/EK irányelvből származnak. E kritériumok alapján a hatóanyagok 25–30%-át alacsony 
kockázatúnak kell tekinteni.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 34
24. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 5. cikktől és a 14. cikk (2) 
bekezdésétől eltérve a 4. cikkben előírt 
kritériumoknak megfelelő hatóanyag
legfeljebb hét évre hagyható jóvá, ha már 
jóváhagyott más hatóanyagok jelentősen 
kevésbé mérgezőek a fogyasztókra vagy az 
azokkal dolgozókra, vagy jelentősen 
kevesebb kockázatot jelentenek a 
környezetre nézve. Az elbírálás figyelembe 
veszi a II. melléklet 4. pontjában lefektetett 
kritériumokat.

(1) A 4. cikkben előírt és a II. melléklet 4. 
pontjában meghatározott kritériumoknak 
megfelelő hatóanyagot potenciálisan 
helyettesíthető anyagként sorolják be és 
hagyják jóvá.

Az ilyen anyagok megnevezése a 
továbbiakban: potenciálisan helyettesíthető
anyagok.

A jóváhagyás érvényessége 10 év. A 14. 
cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezés 
nem alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

A hatóanyagok „helyettesíthető anyagként” való besorolásánál fontos, hogy teljesüljenek a 
rendeleti javaslatban megállapított kritériumok.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 35
24. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) Az 5. cikktől és a 14. cikk (2) 
bekezdésétől eltérve a 4. cikkben előírt 
kritériumoknak megfelelő hatóanyag 
legfeljebb hét évre hagyható jóvá, ha már 
jóváhagyott más hatóanyagok jelentősen 
kevésbé mérgezőek a fogyasztókra vagy az 
azokkal dolgozókra, vagy jelentősen 
kevesebb kockázatot jelentenek a 
környezetre nézve. Az elbírálás figyelembe 

(1) Az 5. cikktől és a 14. cikk (2) 
bekezdésétől eltérve a 4. cikkben előírt 
kritériumoknak megfelelő hatóanyag 
legfeljebb öt évre hagyható jóvá, ha már 
jóváhagyott más hatóanyagok vagy
alternatív mezőgazdasági módszerek vagy 
eljárások jelentősen kevésbé mérgezőek a 
fogyasztókra vagy az azokkal dolgozókra, 
vagy jelentősen kevesebb kockázatot 
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veszi a II. melléklet 4. pontjában lefektetett 
kritériumokat.

jelentenek a környezetre nézve. Az elbírálás 
figyelembe veszi a II. melléklet 4. pontjában 
lefektetett kritériumokat.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve azt a tényt, hogy más anyagok esetében a jóváhagyás akár 10 évig is 
eltarthat; a potenciálisan helyettesítő anyagoknak egyértelműen rövidebb időtartamot kell 
biztosítani, hogy a helyettesítés még hatékonyabb lehessen.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 36
28. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) az 51. cikk szerinti kutatási vagy 
fejlesztési célra forgalomba hozott vagy
használt növényvédő szerek;

b) az 51. cikk szerinti kutatási vagy 
fejlesztési célra használt növényvédő szerek;

Or. pl

Indokolás

Ez a pont a növényvédő szerek kutatási és fejlesztési célú felhasználásának engedélyezésére 
vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 37
28. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Szállítása során a Közösség területén 
szabadon forgalomba hozható növényvédő 
szert az engedély egy másolati vagy – az 
illetékes hatóság kérésre – egy eredeti 
példánya kíséri, amennyiben a 
nyilvánosság részére nem teszik 
hozzáférhetővé az engedélyre vonatkozó 
információkat az 54. cikkel összhangban.

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 38
28a. cikk (új)

28a. cikk
Párhuzamos import

(1) A 28. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
valamely növényvédő szer abban az esetben 
hozható forgalomba és alkalmazható egy 
olyan tagállamban, amelyben az 
engedéllyel nem rendelkezik, ha az a 
személy, aki a növényvédő szert forgalomba 
kívánja hozni, rendelkezik az adott 
tagállam által a növényvédő szerre 
kibocsátott forgalomba hozatali 
tanúsítványával.
(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében kérésre forgalomba hozatali 
tanúsítványt bocsátanak ki egy növényvédő 
szerre vonatkozóan, ha a másik tagállamból 
behozandó növényvédő szert egy másik 
tagállam már engedélyezte, és az importáló 
országban már engedéllyel rendelkezik egy 
összetételében megegyező referenciaanyag 
(párhuzamos import).
(3) E cikk alkalmazásában az egyezőség az 
összetétel tekintetében akkor áll fenn, ha az 
importált és a referenciaanyagban azonos 
hatóanyagok hasonló összetételben, 
megfelelő minimális tisztasági szinttel és 
meghatározott, azonos jellegű 
szennyeződések megfelelő maximális 
értékekkel fordulnak elő, valamint az
összetétel típusa megegyezik. Egyéb téren 
az összetételbeli különbségek 
megengedettek, amennyiben ezek a 
segédanyagokban tapasztalható minőségi 
és mennyiségi különbségek nincsenek 
hatással a biológiai hatékonyságra, a 
kezelendő növényekre, az emberekre, az 
állatokra vagy a természetre. A 76. cikk (2) 
bekezdésében szereplő eljárás alapján lehet 
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a kritériumokat és az összetételbeli 
egyezőség ellenőrzésére szolgáló eljárást 
pontosabban szabályozni.
(4) A forgalomba hozatali tanúsítvány 
kiadására irányuló kérelemhez az alábbi 
információkat kell csatolni:
– azon tagállam, amelyből az importálni 
szándékozott növényvédő szer származik,
– az importőr neve és címe,
– az elnevezés, amely alatt az importálni 
szándékozott növényvédő szer az importáló 
országban forgalmazásra kerül,
– az importálni kívánt növényvédő szer 
elnevezése és engedélyszáma a származási 
tagállamban,
– a származási tagállamon belüli engedély 
birtokosának neve és címe,
– az eredeti használati utasítás, amellyel az 
importálni szándékozott növényvédő szert a 
származási tagállamban forgalmazzák,
– a tervezett elnevezés és használati 
utasítás, amellyel az importálni 
szándékozott növényvédő szer forgalomba 
kerül,
– a referenciaanyag elnevezése és 
engedélyszáma,
– a referenciaanyagra vonatkozó engedély 
tulajdonosának neve.
(5) Azt a növényvédő szert, amely 
forgalomba hozatali tanúsítványt kapott, a 
referenciaanyaggal azonos módon kell 
használni.
(6) A forgalomba hozatali tanúsítvány a 
referenciaanyag engedélyének idejére 
érvényes. Amennyiben a referenciaanyag 
engedélyének tulajdonosa a 44. cikk (1) 
bekezdése szerint az engedély visszavonását 
kérelmezi, de továbbra is teljesülnek a 29. 
cikkben foglalt követelmények, a 
forgalomba hozatali tanúsítvány 
érvényessége az engedély visszavonása után 



AM\656768HU.doc 15/40 PE 386.430v01-00

külső fordítás

HU

egy évvel, de legkésőbb az engedély 
időtartamának lejártakor lejár.
(7) A 43. cikk, a 45. cikk, valamint az 53. 
cikk (4) bekezdése és a VII. fejezet 
előírásait a párhuzamos importra 
megfelelően kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata nem tartalmaz szabályozást a növényvédő szerek párhuzamos 
importjára vonatkozóan.  A fennálló jogbizonytalanság felszámolása érdekében azonban 
sürgősen szükség van az uniós szintű jogi szabályozásra. Az egymástól eltérő bírósági 
ítéletek, valamint az, hogy a tagállamok eltérően kezelik párhuzamos import kérdését, 
szükségessé teszik a párhuzamos importra vonatkozó szabályozási javaslattal való 
kiegészítést.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 39
29. cikk, (6) bekezdés

(6) A növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elveit a 76. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
elfogadott rendeletek határozzák meg, 
beépítve a 91/414/EGK irányelv VI. 
mellékletében szereplő követelményeket, az 
esetleg szükséges módosításokkal együtt.

(6) A növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elveit egy
európai parlamenti és tanácsi rendelet
határozza meg, beépítve a 91/414/EGK 
irányelv VI. mellékletében szereplő 
követelményeket, az esetleg szükséges 
módosításokkal együtt.

Or. en

Indokolás

Az új egységes elveket megállapító rendeletet nem komitológiai eljárás keretében, hanem az 
Európai Parlament és a Tanács által lefolytatott megfelelő jogalkotási eljárás keretében kell 
elfogadni. 1996-ban az Európai Parlamentnek a Bírósághoz kellett fordulnia, mert a 
Bizottság által megállapított első egységes elvek nem feleltek meg a 91/414/EGK irányelvnek. 
A Bíróság megerősítette a Parlament álláspontját (C-303/94. sz. ügy), az elveket pedig 
megváltoztatták, különösen az ivóvíz-kritériumok tekintetében.



PE 386.430v01-00 16/40 AM\656768HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 40
30. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására a növényvédő szer 
használata előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, 
és azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására, akik ilyen tájékoztatást 
kértek.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a bekezdés abból indul ki, hogy az engedélyezési vizsgálat önmagában nem elégséges a 
növényvédő szerek biztonságos használatának biztosításához, és ebből kifolyólag a 
szomszédoknak további biztonsági intézkedéseket kell tenniük. Ez egyértelműen 
ellentmondásban van a szigorú európai engedélyezési normákkal, és aláássa az európai 
engedélyezési eljárásba vetett bizalmat.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 41
32. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) Valamennyi tagállamban egységes
kérelmezési űrlapot alkalmaznak.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 42
33. cikk, (1) bekezdés

(1) A kérelmező felmentést kap a 32. cikk 
(3) bekezdésében említett, a tesztelési és 
vizsgálati jelentések beadásának
kötelezettsége alól, ha igazolja, hogy 
ilyenekhez az 56., 58. vagy 59. cikk szerint 

(1) A kérelmező felmentést kap a 32. cikk 
(3) bekezdésében említett dossziénak a 
kérelemhez fűzési kötelezettsége alól, ha 
igazolja, hogy ilyenekhez az 56., 58. vagy 
59. cikk szerint hozzáférési jogot kapott, 
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hozzáférési jogot kapott, vagy hogy a rájuk 
vonatkozó adatvédelmi idő lejárt.

vagy hogy a rájuk vonatkozó adatvédelmi 
idő lejárt.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 43
33. cikk, (2) bekezdés, ba) pont (új)

ba) az a dosszié, amelyet a kérelmező 
részére hozzáférhetővé tettek, vagy amely 
tekintetében az adatvédelmi idő lejárt, és 
így az adott tagállamban hozzáférhető.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 44
35. cikk, (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
kérelmet vizsgáló tagállam.

(2) A 30. és 31. cikk sérelme nélkül, 
amennyiben egy növényvédő szert már 
engedélyezték az egyik tagállamban, a többi 
tagállam a kérelem beérkezésétől számított 
90 napon belül dönt az érintett növényvédő 
szer engedélyezéséről és az engedélyezés 
feltételeiről.

Or. en

Indokolás

A javasolt zónarendszer aláássa a nemzeti engedélyezést és nincs összhangban az arányosság 
közösségi elvével (az EK-Szerződés 5. cikke), mivel meghaladja azt, ami a döntési eljárásnak 
a munka szükségtelen megismétlése nélküli meggyorsításához, valamint a különböző
tagállamokban a PPP-khez való harmonizáltabb hozzáférés lehetőségének biztosításához 
szükséges. Ezek a célok a zónákra vonatkozó koncepció nélkül, a kölcsönös elismerési 
rendszer módosításával is elérhetők.
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 45
39. cikk

(1) Az ebben az alszakaszban leírt kölcsönös 
elismerési eljárás alapján egy engedély 
birtokosa a következő esetekben kérhet 
engedélyt egy másik tagállamban ugyanarra 
a növényvédő szerre és ugyanarra a 
használatra: 

(1) Az ebben az alszakaszban leírt kölcsönös 
elismerési eljárás alapján egy engedély 
birtokosa vagy egy képviselőjeként általa 
kijelölt személy a következő esetekben 
kérhet engedélyt egy másik tagállamban 
ugyanarra a növényvédő szerre és ugyanarra 
a használatra:

a) az engedélyt olyan tagállam adta ki 
(referencia tagállam), amelyik ugyanabban a 
zónában van, vagy

a) az engedélyt olyan tagállam adta ki 
(referencia tagállam), amelyik ugyanabban a 
zónában van, vagy

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre való 
használatra adta ki, függetlenül attól a 
zónától, amelyben a referencia tagállam van.

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre vagy 
vetőmagok kezelésére való használatra adta 
ki, függetlenül attól a zónától, amelyben a 
referencia tagállam van, vagy
ba) az engedélyt az eltérő zónákban 
található, de mezőgazdasági, növény-
egészségügyi és környezeti téren, és 
különösen az éghajlati viszonyok 
szempontjából hasonló adottságokkal bíró 
tagállamok között, önkéntes alapon adták 
ki; vagy
bb) az engedélyt egy tagállam adta ki
vetőmagkezelésben való felhasználásra, 
tekintet nélkül arra, hogy a referens 
tagállam melyik zónához tartozik.

(2) A kölcsönös elismerés nem 
alkalmazható potenciálisan helyettesíthető 
anyagot tartalmazó növényvédő szerre.

Or. de

Indokolás

Az illetékes hatóságok tagállamonként változnak. Ezenfelül lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára az engedélyek önkéntes elismerését abban az esetben, ha azok egy másik zónához 
tartoznak, ugyanakkor mezőgazdasági, növény-egészségügyi vagy környezeti téren hasonló 
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adottságokkal rendelkeznek.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 46
41. cikk, (1) bekezdés, aa) pont (új)

aa) a növényvédő szerre vonatkozóan azon 
tagállam által készített értékelő jelentés, 
amelyben a növényvédő szert forgalomba
hozták;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 47
46. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Azok az anyagok, amelyeket kettő vagy
több kis kockázatú növényvédő szer 
összekeverésével állítanak elő, nem 
tartoznak automatikusan, minden előzetes 
toxikológiai vizsgálat nélkül a kis 
kockázatú növényvédő szerek közé.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 48
49. cikk, (3) bekezdés, d) pont

d) a használat kiterjesztését alátámasztó 
dokumentációt és információkat a (2) 
bekezdésben említett személyek vagy 
szervezetek beadták.

d) a használat kiterjesztését alátámasztó 
dokumentációt és információkat a (2) 
bekezdésben említett személyek vagy 
szervezetek beadták. A szermaradékok felső 
határértékeinek megállapításához 
szükséges vizsgálatokat tudományos 
intézetek vagy közszolgálati szervek 
végezhetik el.
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Or. es

Indokolás

A tudományos vizsgálatok költségei igen nagy akadályt gördítenek a kisebb jelentőségű 
felhasználások fejlődése elé. Ez a módosítás a gazdaságilag egyszerűbb megoldásokhoz kíván 
hozzájárulni.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 49
49. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A kisebb jelentőségű felhasználásokra 
vonatkozó engedélyezéseknél figyelembe 
veszik többek között az adatok olyan más 
növényi kultúrák vonatkozásában meglévő 
extrapolációs kritériumait, amelyek
tekintetében nagyfokú botanikai és 
termesztéstechnológiai hasonlóságok 
vannak.

Or. es

Indokolás

Jelentős hasonlósággal bíró növényi kultúrák, mint például a cseresznye és a kökényszilva 
esetében az engedélyezésnél extrapolálhatók az adatok annak érdekében, hogy megkönnyítsék 
a kisebb jelentőségű felhasználások terjedését.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 50
49a. cikk (új)

49a. cikk
Párhuzamos importok

(1) A 28. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
tagállamok területükön a növényvédő 
szerek importját és forgalomba hozatalát 
párhuzamos kereskedelem keretében csak 
azt követően engedélyezhetik, ha igazgatási 
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eljárás igazolta, hogy a növényvédő szer 
azonos a már engedélyezettel (a „referencia 
növényvédő szerrel”). Ez esetben az említett
tagállam illetékes hatósága azonossági 
igazolást állít ki.
(2) A növényvédő szer importőre az első 
behozatal és az első forgalomba hozatal 
előtt azonossági igazolás kiállítását kéri az 
említett tagállam illetékes hatóságától az 
általa behozni kívánt növényvédő szerre.
(3) Az említett tagállam illetékes hatósága 
45 napon belül határoz az e bekezdésben 
megállapított követelmények teljesüléséről. 
Ha a hatóság megbizonyosodik a 
követelmények teljesüléséről, az importőr 
megkapja az érintett termékre vonatkozó 
azonossági igazolást.
(4) A kérelmező mentesül a növényvédő 
szer engedélyezéséhez szükséges 
információk, valamint tesztelési és 
vizsgálati jelentések benyújtásának 
kötelezettsége alól.
(5) A kérelmet fogadó illetékes hatóság a 
származási ország illetékes hatóságától az 
alábbi információkat kéri megküldeni:
a) a termék pontos összetétele, annak 
ellenőrzésére, hogy az valóban megegyezik-
e a tagállamban engedélyezett 
referenciatermékkel, és
b) arra vonatkozó felülvizsgálat eredménye, 
hogy az érintett terméket az adott 
tagállamban a 91/414/EGK irányelvben 
vagy ebben a rendeletben előírt 
engedélyezési eljárás szerint engedélyezték-
e.
(6) A párhuzamosan behozott termékeket 
nem szabad újracsomagolni.
(7) Az azonossági igazolás a 
referenciatermék engedélyének lejáratával, 
illetve a behozott termékre abban a 
tagállamban kiadott engedély lejártával 
együtt jár le, amelyből behozzák. 
Amennyiben a referenciatermék engedélyét
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nem egészségügyi vagy környezetvédelmi 
indokok miatt vonják vissza, az importőr a 
visszavonás dátumát követő egy évig 
továbbra is értékesítheti a behozott 
terméket.

Or. es

Indokolás

Törekedni kell arra, hogy a párhuzamos kereskedelem szabályozása tekintetében közösségi 
szinten világos és szigorú előírásokat vezessenek be annak érdekében, hogy biztosítsák az 
egységesség, a biztonság és az ellenőrzés magas fokát. A behozott termékek 
referenciatermékekkel való egyezésének biztosítása érdekében tilos megengedni a termékek 
átcsomagolását. Másrészről a rendeltetési tagállam illetékes hatóságának a feladata az azt 
célzó igazgatási eljárások teljes körű lebonyolítása, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a 
termék azonos-e a referenciatermékkel, és hogy azt korábban az importáló tagállamban 
engedélyezték-e.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 51
49a. cikk (új)

49a. cikk
Párhuzamos import

(1) A növényvédő szer importőre 
azonossági igazolás iránti kérelmet nyújt be 
azon tagállam illetékes hatóságához, 
amelybe a növényvédő szert importálni 
kívánja. A kérelmet az első behozatal vagy 
az első forgalomba hozatal előtt kell 
benyújtani.
(2) A tagállam illetékes hatósága 45 napon 
belül határoz az e cikkben megállapított 
követelmények teljesüléséről. A 
követelmények teljesülése esetén a hatóság 
az importőr részére kiállít egy azonossági 
igazolást.
(3) A kérelmező kizárólag akkor mentesül a 
növényvédő szer engedélyezéséhez 
szükséges információk, tesztelési és 
vizsgálati jelentések benyújtásának 
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kötelezettsége alól, ha igazolja, hogy:
a) a behozott termék azonos az importáló 
tagállamban engedélyezett növényvédő 
szerrel (referencia növényvédő szer), és
b) a terméket az exportáló tagállamban a
91/414/EGK irányelvnek vagy e 
rendeletnek megfelelő engedélyezési eljárás 
keretében engedélyezték, és
c) az átcsomagolás nem befolyásolta 
hátrányosan sem a termék eredeti 
tulajdonságait, sem pedig a védjegy, illetve 
a jogbirtokos jó hírnevét.
(4) Az azonossági igazolás a 
referenciatermék vagy az exportáló 
országban engedélyezett termék 
engedélyének lejáratával együtt veszti 
érvényességét. Amennyiben a 
referenciatermék engedélyét nem 
egészségügyi vagy környezetvédelmi 
indokok miatt vonják vissza, az importőr 
továbbra is jogosult a behozott terméket 
értékesíteni. Az értékesítési jogosultság az 
engedély visszavonásával veszi kezdetét és 
az azt követő egy év múlva jár le.
(5) A tagállamok nem állíthatnak ki 
azonossági igazolást olyan növényvédő 
szerek esetében, amelyek potenciálisan 
helyettesítő anyagot tartalmaznak.

Or. de

Indokolás

A párhuzamos kereskedelem a növényvédő szerek egyszerűbb forgalomba hozatalát teszik
lehetővé, mivel ahhoz kevesebb ellenőrzés társul. Ebből adódóan a párhuzamos 
kereskedelmet épp arra használják, hogy illegális (ellenőrizetlen és/vagy hamis) termékeket 
hozzanak forgalomba. Ezért szükség van a párhuzamos kereskedelem világos és kötelező 
erejű előírásokon keresztül történő megfelelő szabályozására. Ez a növényvédő szerek 
tekintetében nem csak az európai szintű harmonizáció, hanem a biztonság és az ellenőrzés 
fokát is javítja.
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 52
52. cikk, második bekezdés

A helyes használat magában foglalja a 30. 
cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően az integrált növényvédelem és 
a jó környezetvédelmi gyakorlat elveinek 
alkalmazását.

A helyes használat –
minimumkövetelményként – magában 
foglalja:

i. a 30. cikknek megfelelően megállapított és 
a címkén feltüntetett követelményeknek és 
feltételeknek való megfelelést a 61. és 63. 
cikkben foglalt címkézési rendelkezésekkel 
és az 1999/45/EK irányelvvel összhangban;
ii. az integrált növényvédelem – beleértve a 
jó növényvédelmi gyakorlat és a jó 
környezetvédelmi gyakorlat – elveivel 
összhangban való alkalmazás, amelyek 
értelmében a növényvédő szerek 
használatát a szükséges minimumra 
korlátozzák;
iii. a 396/2005/EK rendeletnek való 
megfelelés;
iv. a munkavállalók védelmével foglalkozó 
irányelvek követelményeinek való 
megfelelés.

Or. en

Indokolás

A helyes használat meghatározásának minimumkövetelményeket kell megállapítania. Szintén 
magában kell foglalnia meghatározott közösségi jogszabályok tiszteletben tartásának a 
szükségességét.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 53
56. cikk, (1) bekezdés
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(1) A tesztelési és vizsgálati jelentések 
adatvédelmet élveznek az e cikkben 
megállapított feltételek mellett.

(1) A tesztelési és vizsgálati jelentések 
adatvédelmet élveznek az e cikkben 
megállapított feltételek mellett.

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések:

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések:

a) szükségesek voltak engedélyezéshez, 
vagy engedély olyan módosításához, hogy a 
szert más növényhez is lehessen használni,
és

az adott körülmények között szükségesek 
voltak engedélyezéshez, vagy engedély 
olyan módosításához, hogy a szert más 
növényhez is lehessen használni.

b) igazoltan megfelelnek a jó laboratóriumi 
gyakorlat vagy jó kísérleti gyakorlat 
elveinek a 8. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megadott, a növényvédő szerek 
adataira vonatkozó követelményekkel 
összhangban.
Ha egy jelentés adatvédelem alá esik, akkor 
a jelentést kézhez vevő tagállam, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, a jelentést nem 
használhatja növényvédő szer 
engedélyezését kérő más kérelmező javára.

Ha egy jelentés adatvédelem alá esik, akkor 
a jelentést kézhez vevő tagállam vagy 
bármely más tagállam, a (2) bekezdésben, 
az 59. cikkben vagy a 77. cikkben előírtak 
kivételével, sem a jelentést, sem annak 
összefoglalóját nem használhatja 
növényvédő szer engedélyezését kérő más 
kérelmező javára.

Az adatvédelem időtartama, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, tíz év az adott 
tagállamban történt első engedélyezés 
időpontjától számítva. Ez az időtartam 12 
évre nő a 46. cikk hatálya alá tartozó 
növényvédő szerek esetében.

Az adatvédelem időtartama, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, tíz év az adott 
tagállamban történt első engedélyezés 
időpontjától számítva. Ez az időtartam 12 
évre nő a 46. cikk hatálya alá tartozó 
növényvédő szerek esetében.

Ha teszt vagy vizsgálat csak engedély 
megújításához vagy felülvizsgálatához 
szükséges, akkor az nem esik védelem alá.

Ha teszt vagy vizsgálat csak engedély 
megújításához vagy felülvizsgálatához 
szükséges, akkor az a negyedik 
albekedzésben említett időszakot követő öt 
évre védelem alá esik.

Or. de
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Indokolás

A növényvédő szereket minden 7–10 év elteltével újból értékelni és engedélyezni kell, és ehhez 
új adatokra van szükség. Ezen adatok előállítása jelentős befektetést jelent az engedélyek 
birtokosai számára. Amennyiben ezen adatok nem részesülnek megfelelő védelemben, a 
jelentéktelen mértékben felhasznált növényvédő szerek esetében az újbóli engedélyezés és az 
azzal kapcsolatos befektetési költségek ahhoz vezethetnek, hogy ezeket a termékeket a 
továbbiakban nem fogják ajánlani.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 54
56. cikk, (1) bekezdés, ötödik albekezdés

Ha teszt vagy vizsgálat csak engedély 
megújításához vagy felülvizsgálatához 
szükséges, akkor az nem esik védelem alá.

Engedély megújításához vagy 
felülvizsgálatához benyújtott teszt vagy 
vizsgálat nem esik védelem alá, kivéve, ha 
arra a jogszabályok módosításából adódó
követelmények alapján van szükség.

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslata a jelenlegi helyzethez viszonyítva jelentős előrelépést jelent, ami az
európai kis- és középvállalatok életképességének garantálását illeti. E módosítás célja a 
bizottsági javaslat tartalmának érthetőbbé tétele.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 55
56. cikk, (2) bekezdés, ba) pont (új)

ba) monopolhelyzet fennállása esetén.

Or. es

Indokolás

Az új rendeletnek olyan különleges rendelkezéseket is tartalmaznia kellene, amelyek a 
növényvédő szerek piacán a monopolhelyzet elkerülését célozzák.
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 56
56. cikk, (3) bekezdés

(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelem 
csak akkor adható meg, ha az első kérelmező 
a dosszié beadásakor kérte az adatvédelmet 
és megadta az érintett tagállamnak minden 
egyes tesztelési vagy vizsgálati jelentésről a 
következő információkat:

(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelem 
csak akkor adható meg, ha az első kérelmező 
a dosszié vagy a kiegészítő információk 
beadásakor kérte az adatvédelmet és 
megadta az érintett tagállamnak minden 
egyes tesztelési vagy vizsgálati jelentésről a 
következő információkat:

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
első engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához szükségesek; 

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
első engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához, megújításához vagy
felülvizsgálatához szükségesek;

b) annak megerősítése, hogy a tesztelési 
vagy vizsgálati jelentésre adott adatvédelem 
ideje még nem járt le.

b) annak megerősítése, hogy a tesztelési 
vagy vizsgálati jelentésre adott adatvédelem 
ideje még nem járt le.

Or. de

Indokolás

Az engedély tíz év elteltével történő meghosszabbításához szükséges vizsgálatokra vonatkozó, 
mérsékelt időtartamra, öt évre szóló adatvédelem.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 57
56. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
első engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához szükségesek;

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
első engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához, illetve a jogszabályok 
módosítása következtében szükségesek;

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslata a jelenlegi helyzethez viszonyítva jelentős előrelépést jelent, ami az 
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európai kis- és középvállalatok életképességének garantálását illeti. E módosítás célja a 
bizottsági javaslat tartalmának érthetőbbé tétele.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 58
56. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Az I. mellékletben meghatározott 
minden egyes zónán belül a növényvédő 
szereket a 35. cikk (2) bekezdése alapján 
vagy a 40. cikk szerinti kölcsönös elismerés 
útján engedélyező tagországok az e cikk (1), 
(2) és (3) bekezdésének megfelelően védik 
az engedélyezéshez szükséges adatokat a 
vizsgálatot végző tagországban. A védelem 
az engedélyezés napján minden egyes 
tagállamban megkezdődik.

Or. de

Indokolás

A zónákon alapuló engedélyezési rendszernek minden tagországban gondoskodnia kell az 
adatok védelméről.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 59
56. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 
meg, hogy monopolhelyzet alakulhat ki 
azáltal, hogy egy későbbi kérelmező és az 
ugyanazt a hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szerek vonatkozó 
engedélyeinek birtokosa vagy birtokosai
nem tudnak megállapodni a gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járó tesztek
és vizsgálatok eredményeinek
megosztásáról, akkor a későbbi kérelmező
erről tájékoztatja a tagállam illetékes 
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hatóságát. A két félnek azonban 
mindenféleképpen meg kell állapodnia 
arról, hogy a második albekezdés 
értelmében melyik bíróság az illetékes.

Or. es

Indokolás

Az új rendeletnek olyan különleges rendelkezéseket is tartalmaznia kellene, amelyek a 
növényvédő szerek piacán a monopolhelyzet elkerülését célozzák.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 60
56. cikk, (3b) bekezdés (új)

(3b) Az (1) bekezdésben említett védelmi 
időszak kisebb jelentőségű felhasználásra 
vonatkozó engedélyezések esetén 
meghosszabbodik
a) egy évvel, amennyiben az első kérelmező 
az első engedélyezést követő hét éven belül 
három kisebb jelentőségű felhasználást 
regisztrál, vagy
b) három évvel, amennyiben az első 
kérelmező az első engedélyezést követő hét 
éven belül hat kisebb jelentőségű 
felhasználást regisztrál, vagy
c) öt évvel, amennyiben az első kérelmező 
az első engedélyezést követő hét éven belül 
kilenc vagy annál több kisebb jelentőségű 
felhasználást regisztrál.
Az (1) bekezdés szerinti adatvédelem azon 
harmadik felekre is vonatkozik, akik 
tesztelési vagy vizsgálati jelentést nyújtanak 
be kisebb jelentőségű felhasználásra 
vonatkozó engedélyezések céljából.

Or. de
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Indokolás

A korlátozott hatókörű vagy korlátozott teljes pénzügyi értéket képviselő növényvédő szerek 
olyan alkalmazási területei, amelyekre vonatkozóan nem léteznek elégséges védekezési 
eljárások, vagy amelyek esetében az engedélyezett növényvédő szerek nem jelentenek kielégítő 
megoldást a problémára, a kérelmezők számára pénzügyi ösztönzőket kell teremteni annak 
érdekében, hogy a pályázók részt vegyenek a hiányosságok jelzésében. Különösen az 
ökológiai földművelés és a gyümölcstermesztés esetén állnak fenn olyan hibajelzések, 
amelyeket ki kell küszöbölni a felhasználók egzisztenciájának biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 61
62. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A növényvédő szerek címkézésének meg 
kell felelnie a 76. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárás szerint elfogadott 
rendeletben lefektetett követelményeknek.

(1) A tagállamok meghatározzák a
növényvédő szerek címkéjén feltüntetendő 
használati útmutató tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket, és ennek során biztosítják, 
hogy az megfelel a 76. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
elfogadott rendeletben lefektetett 
követelményeknek.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 62
65. cikk, (1) bekezdés

A tagállamok hatósági ellenőrzéseket 
végeznek e rendelet betartatása érdekében. 
Ezeknek az ellenőrzéseknek a tárgyáról és 
eredményeiről a tagállamok jelentést 
készítenek és azt a tárgyévet követő hat 
hónapon belül megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok hatósági ellenőrzéseket 
végeznek e rendelet betartatása érdekében.
Ezen ellenőrzések keretében a 
mezőgazdasági üzemekben is ellenőrzéseket 
kell végezni annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjanak a felhasználásra 
vonatkozó korlátozások betartásáról.
Ezeknek az ellenőrzéseknek a tárgyáról és 
eredményeiről a tagállamok jelentést 
készítenek és azt a tárgyévet követő hat 
hónapon belül megküldik a Bizottságnak.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 63
74. cikk

A Bizottság e rendelet végrehajtása 
érdekében a 76. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárás szerint műszaki vagy más 
útmutatókat fogadhat el, illetve ilyeneket 
módosíthat.

A Bizottság, valamely tagállam vagy 
valamely zóna szerinti tagállam e rendelet 
végrehajtása érdekében a 76. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
műszaki vagy más útmutatókat fogadhat el, 
illetve ilyeneket módosíthat.

A Bizottság felkérheti a Hatóságot az ilyen 
útmutatók elkészítésére vagy az abban való 
közreműködésre.

A Bizottság felkérheti a Hatóságot az ilyen 
útmutatók elkészítésére vagy az abban való 
közreműködésre.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 64
II. melléklet, 3.6. pont

3.6. Az emberi egészségre kifejtett hatás 3.6. Az emberi egészségre kifejtett hatás

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett napi 
bevitel), AOEL (megengedett munkahelyi 
terhelés) és ARfD (akut referenciadózis) 
értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor elegendő biztonsági 
ráhagyást kell alkalmazni, figyelembe véve a 
hatások típusát és súlyosságát, valamint a 
népesség adott csoportjainak érzékenységét. 

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett napi 
bevitel), AOEL (megengedett munkahelyi 
terhelés) és ARfD (akut referenciadózis) 
értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor elegendő biztonsági 
ráhagyást kell alkalmazni, figyelembe véve a 
hatások típusát és súlyosságát, valamint a 
népesség adott csoportjainak érzékenységét. 

3.6.2. Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, 
ha a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett felső szintű 
genotoxicitási tesztek értékelése alapján a 
hatóanyag nincs a 67/548/EGK irányelv 

3.6.2. Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, 
ha az egységes elveknek megfelelő értékelés 
az ajánlott felhasználási körülmények 
mellett azt mutatja, hogy a felhasználók, az 
alkalmazottak, a kívülállók és fogyasztók 
védelme elfogadható legalább egy 
növényvédő termék reprezentatív 
használata esetén.
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rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
mutagénként besorolva, kivéve ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók.

3.6.3. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyagok és a növényvédő 
szerek adatait, valamint más rendelkezésre 
álló információkat és adatokat illetően az 
ilyen adatokra vonatkozó 
követelményeknek megfelelően elvégzett, a 
rákkeltő hatást vizsgáló tesztek értékelése 
alapján a hatóanyag nincs a 67/548/EGK 
irányelv rendelkezései alapján 1. vagy 2. 
kategóriájú rákkeltő anyagként besorolva, 
illetve nem kell ilyenként besorolni, kivéve 
ha a növényvédő szerben lévő ilyen 
hatóanyag hatásai a használat javasolt 
reális feltételei mellett emberre nézve 
elhanyagolhatók. 
3.6.4. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyagok és a növényvédő 
szerek adatait, valamint más rendelkezésre 
álló információkat és adatokat illetően az 
ilyen adatokra vonatkozó 
követelményeknek megfelelően elvégzett 
szaporodásgátló hatást vizsgáló tesztek 
értékelése alapján a hatóanyag nincs a 
67/548/EGK irányelv rendelkezései alapján 
1. vagy 2. kategóriájú szaporodásgátló 
anyagként besorolva, illetve nem kell 
ilyenként besorolni, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett 
emberre nézve elhanyagolhatók. 
3.6.5. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha közösségi vagy nemzetközileg 
elfogadott vizsgálati iránymutatások szerint 
történt értékelése alapján az anyag nem 
tekinthető emberre nézve toxikológiailag 
szignifikáns mértékben endokrin-romboló 
tulajdonságúnak, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett 
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emberre nézve elhanyagolhatók.

Or. de

Indokolás

A 4. cikknek megfelelően a tagállamoknak a nemzeti cselekvési tervek elkészítése során a
növényvédő szerek által jelentett kockázatok és a tőlük való függés csökkentésére kell 
összpontosítaniuk. Ide tartoznak a kockázat csökkentését célzó intézkedések és ütemtervek is, 
ezért ezzel ebben a bekezdésben kell foglalkozni. A növényvédő szerek hatóanyagainak 
kizárólag a sajátosságai és összetevői alapján való értékelése anélkül, hogy annak során a 
tényleges felhasználást és terhelést is figyelembe vennék, nem teszi lehetővé a kockázatok 
teljes körű megítélését.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 65
II. melléklet, 3.7.2. pont

3.7.2. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha nem tekinthető nehezen lebomló, 
biológiailag felhalmozódó és mérgező 
(PBT) anyagnak.

törölve

Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindhárom kritérium, 
nehezen lebomló, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező anyagnak 
tekintendő.
3.7.2.1. Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– tengervízben a felezési ideje több mint 60 
nap, vagy
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 
ideje több mint 40 nap, vagy
– tengeri üledékben a felezési ideje több 
mint 180 nap, vagy
– édesvíz vagy torkolati víz üledékében a 
felezési ideje több mint 120 nap, vagy
– talajban a felezési ideje több mint 120 
nap.
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A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő 
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
alapján történik.
3.7.2.2. Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényezője (BCF) nagyobb 
mint 2000. 
A biológiai felhalmozódás értékelése a vízi 
élőlényekben történő biokoncentráció mért 
adatai alapján történik. Mind édesvízi, 
mind tengeri fajokkal kapott adatok 
használhatók. 
3.7.2.3. Mérgezőképesség
A hatóanyag teljesíti a mérgezőképesség 
kritériumát, ha: 
– tengeri és édesvízi élőlényekre a hosszú 
távon észlelhető hatást még nem okozó 
koncentráció (NOEC) kisebb mint 0,01 
mg/l, vagy
– az anyag rákkeltőként (1. vagy 2. 
kategória), mutagénként (1. vagy 2. 
kategória) vagy szaporodásgátlóként (1., 2. 
vagy 3. kategória) van besorolva, vagy
– az alábbi besorolások szerint más 
bizonyíték van a krónikus toxicitásra: T, 
R48, vagy Xn, R48 a 67/548/EGK irányelv 
szerint.

Or. de

Indokolás

Lásd a II. melléklet 3.6.2. pontjának módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 66
II. melléklet, 3.7.3. pont
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3.7.3. Egy hatóanyag nem tekinthető úgy, 
mint amely megfelel a 4. cikknek, ha az 
„nagyon nehezen lebomló, biológiailag 
nagy mértékben felhalmozódó” (vPvB).

törölve

Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindkét kritérium, 
nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó anyagnak 
tekintendő.
3.7.3.1. Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 
ideje több mint 60 nap, vagy
– tengervíz, édesvíz vagy torkolati víz 
üledékében a felezési ideje több mint 180 
nap, vagy
– talajban a felezési ideje több mint 180 
nap.
3.7.3.2. Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényező (BCF) nagyobb 
mint 5000.

Or. de

Indokolás

Lásd a II. melléklet 3.6.2. pontjának módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 67
II. melléklet, 3.8.2. pont

3.8.2. Hatóanyag csak akkor tekinthető 
úgy, hogy megfelel a 4. cikknek, ha 
közösségi vagy nemzetközileg elfogadott 
vizsgálati iránymutatások szerint történt 
értékelése alapján az anyag nem tekinthető 

törölve
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a megcélzott organizmusoktól különböző 
organizmusokra nézve toxikológiailag 
szignifikáns mértékben endokrin-romboló 
tulajdonságúnak, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett a 
megcélzott organizmusoktól különböző 
organizmusokra nézve elhanyagolhatók.

Or. de

Indokolás

Nincs tudományos alapja annak, hogy az endokrin-romboló hatásokat a többi toxikológiai 
hatástól eltérően kezeljék. Az endokrin-rombolás útján keletkező toxikus hatásokat az 
emberek és a környezet számára biztonságosnak ítélt maximális kitettségi szintek már lefedik. 
Az endokrin-rombolás nem lehet általános kritérium a hatóanyagok elutasításához.

Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

Módosítás: 68
II. melléklet, 3.9. pont, 1a. albekezdés (új)

Amennyiben a közösségi jog vagy egy, az 
Európai Unió által ratifikált nemzetközi 
szerződés értelmében egy hatóanyag 
elsődlegesen veszélyes anyagnak minősül, 
azt nem lehet engedélyezni. A már 
jóváhagyott hatóanyagok engedélyeit a 
vonatkozó jogszabály elfogadását vagy a 
vonatkozó szerződés ratifikálását követő egy 
éven belül felül kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

A vízügyi keretirányelvre vonatkozó származékos irányelvre irányuló javaslatban 
(COM(2006) 397, 2006/0129 (COD)) a vizek növényvédő szerekkel való szennyezésének 
csökkentését célzó intézkedéseket illetően megemlítik a 91/414/EGK irányelv felülvizsgálatát. 
E módosítás célja annak biztosítása, hogy ne engedélyezzék azokat a hatóanyagokat, amelyek
a vízgazdálkodással kapcsolatban problémákat okoznak.
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 69
II. melléklet, 4. pont

4. A potenciálisan helyettesíthető anyagként 
történő jóváhagyás kritériumai

4. A potenciálisan helyettesíthető anyagként 
történő jóváhagyás kritériumai

Hatóanyag akkor hagyható jóvá a 24. cikk 
szerinti potenciálisan helyettesíthető 
anyagként, ha:

Hatóanyag akkor hagyható jóvá a 24. cikk 
szerinti potenciálisan helyettesíthető 
anyagként, ha:

– a megengedett napi bevitel (ADI), a 
megengedett munkahelyi terhelés (AOEL) 
és az akut referenciadózis (ARfD) értékei 
jelentősen kisebbek mint a jóváhagyott 
hatóanyagok többségének ilyen értékei;

– a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett felső szintű 
genotoxicitási tesztek értékelése alapján a 
hatóanyag nincs a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
mutagénként besorolva, kivéve, ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók, 
vagy

– teljesít kettőt azon kritériumok közül, 
melyek szükségesek ahhoz, hogy nehezen 
lebomló, biológiailag felhalmozódó és 
mérgező anyagnak (PBT) minősüljön;

– a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett, a rákkeltő hatást 
vizsgáló tesztek értékelése alapján a 
hatóanyag nincs a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
rákkeltő anyagként besorolva, illetve nem 
kell ilyenként besorolni, kivéve ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók, 
vagy

– a kritikus hatások jellege, a használati 
szokásokkal és a terhelési módokkal együtt 
aggodalomra okot adó helyzetet teremt még 
akkor is, ha nagyon szigorú 
kockázatkezelési intézkedéseket 
alkalmaznak (mint például bonyolult 
egyéni védőfelszerelés vagy nagyon nagy 

– a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett szaporodásgátló 
hatást vizsgáló tesztek értékelése alapján a 
hatóanyag nincs a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
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védőzóna); szaporodásgátló anyagként besorolva, 
illetve nem kell ilyenként besorolni, kivéve 
ha a növényvédő szerben lévő ilyen 
hatóanyag hatásai a használat javasolt 
reális feltételei mellett emberre nézve 
elhanyagolhatók, vagy

– jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket.

– a hatóanyag nehezen lebomló,
biológiailag felhalmozódó és mérgező
(PBT) anyagnak tekintendő.
Az az anyag, amelyre az alábbi pontokban 
foglalt mindhárom kritérium teljesül, PBT-
anyagnak tekintendő.
a) Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– tengervízben a felezési ideje több mint 60 
nap, vagy
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 
ideje több mint 40 nap, vagy
– tengeri üledékben a felezési ideje több 
mint 180 nap, vagy
– édesvíz vagy torkolati víz üledékében a 
felezési ideje több mint 120 nap, vagy
– talajban a felezési ideje több mint 120 
nap.
A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő 
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
alapján történik.
b) Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényezője (BCF) nagyobb 
mint 2000.
A biológiai felhalmozódás értékelése a vízi 
élőlényekben történő biokoncentráció mért 
adatai alapján történik. Mind édesvízi, 
mind tengeri fajokkal kapott adatok 
használhatók.
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c) Mérgezőképesség
A hatóanyag teljesíti a mérgezőképesség 
kritériumát, ha:
– tengeri és édesvízi élőlényekre a hosszú 
távon észlelhető hatást még nem okozó 
koncentráció (NOEC) több mint 0,01 mg/l, 
vagy
– az anyag rákkeltőként (1. vagy 2. 
kategória), mutagénként (1. vagy 2. 
kategória) vagy szaporodásgátlóként (1., 2. 
vagy 3. kategória) van besorolva, vagy
– az alábbi besorolások szerint más 
bizonyíték van a krónikus toxicitásra: T, 
R48, vagy Xn, R48 a 67/548/EGK irányelv 
szerint, vagy
– az „nagyon nehezen lebomló, biológiailag 
nagy mértékben felhalmozódó” (vPvB).
Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindkét kritérium, 
nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó anyagnak 
tekintendő.
a) Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 
ideje több mint 60 nap, vagy
– tengervíz, édesvíz vagy torkolati víz 
üledékében a felezési ideje több mint 180 
nap, vagy
– talajban a felezési ideje több mint 180 
nap.
b) Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényező (BCF) nagyobb 
mint 5000.

Or. de
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A II. melléklet 3.6. és 3.7. pontjából átvett szövegrészek.


