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RÖVID INDOKOLÁS

A növényvédő szerek nélkülözhetetlenek a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés számára, 
ugyanakkor veszélyt jelentenek a környezetre és a közegészségre. Ezért 1991-ben kiterjedt
mértékben jogszabályokat vezettek be, aminek eredményeképpen az egész EU területén 
átvizsgálták az ilyen termékek valamennyi készletét. Mindez a piacon található hatóanyagok 
számának jelentős csökkenéséhez vezetett: a 969 alaposan megvizsgált hatóanyag közül 
jelenleg csak 77 engedélyezett a piacon, és további 420 hatóanyagról nem született még 
döntés. Ennek ellenére a növényvédő szerek továbbra is környezeti problémát jelentenek; a 
hatóanyagok szinte jellegüknél fogva veszélyesek az élő környezetre, és ez gondot okozhat, 
például amikor a termést permetezik.

Az iparág évente körülbelül öt új hatóanyaggal jelentkezik a piacon. Számos növényvédő
szert ezen alapanyagok alapján hozzák létre. Az ezzel kapcsolatos kutatás bonyolult és 
költséges. Így egy aktív hatóanyagra akár mintegy évi 200 millió eurót is költhet az ipar. 
Európában és világszerte jelentős piaci koncentráció alakult ki, részben a magas kutatási 
költségek miatt. Az új növényvédők kikísérletezésének óriási költségei miatt ezeket 
elsősorban az Öt Nagyként ismert jelentős terményfajtákra fejlesztik ki: vagyis a rizsre, a 
búzára, a kukoricára, a szójára és a gyapotra. Az Öt Nagyra kifejlesztett aktív hatóanyagokat 
használják fel ezután a többi, kisebb jelentőségű terményre: köztük a burgonyára, 
paradicsomra és a póréhagymára is.

A jelenlegi helyzetre tekintettel a Bizottság több jelentős változtatást is javasol:
§ A hatóanyagok engedélyezése legyen központosítottabb és európai szinten történjen, 

illetve kapjon benne meghatározó szerepet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, a 
Bizottságnak a felülvizsgálatba való közvetlenebb bevonása mellett.

§ A tagállamok három zónájában (északi, középső és déli) a növényvédő szerek 
engedélyezése a kölcsönös elismerés alapján történik, feltéve, hogy azok nem 
tartalmaznak olyan hatóanyagot, amelyek korlátozás alá esnek.

§ A fenntartható termékek kifejlesztésére ösztönzőket iktatnak be: a kis kockázatú 
hatóanyagok hosszabb ideig részesülnek adatvédelemben és az engedély érvényességi 
ideje is hosszabb.

§ Rendelkezés áll fenn a kisebb jelentőségű terményekre nézve: a tagállamok 
engedélyezhetik a jelentős terményekre kifejlesztett növényvédő szerek alkalmazását a 
kisebb jelentőségű növényekre is, ha ez nyilvánvalóan hatékony.

§ Az állatkísérletek megismétlésének elkerülése érdekében a gerinceseken végzett kísérletek 
eredményeit meg kell osztani.

§ Rövidebb jóváhagyási és engedélyezési eljárások: míg a korábbi szabályok szerinti 
jóváhagyás legalább öt évet vett igénybe, ez az időtartam jelenleg 25 hónapra csökken.

Az előadó a bizottsági javaslatot pozitívan ítéli meg. A jelenlegi helyzethez képest jelentős 
előrelépés, ugyanakkor számos pontban szeretne további javulást elérni:
§ Mindenekelőtt rögzíteni kell a kis kockázatú hatóanyagok meghatározásának világos 

és objektív kritériumait. A fenntartható növényvédő szerek fejlesztésének ösztönzése
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érdekében a kis kockázatú hatóanyagokat tartalmazó szerek hosszabb ideig 
részesülhetnek adatvédelemben, így számukra hosszabb lehet a költségmegtérülési 
időszak is. Be kell vezetni egy új „kis kockázatú” kategóriát.

§ Másodsorban elő kell segíteni a kisebb jelentőségű termények növényvédő szereinek 
fejlesztését. Az előadó ennek megfelelően három módosítást javasol: a jóváhagyási 
eljárás ingyenes legyen, a kérelmező számára hosszabb adatvédelmi időszak álljon 
rendelkezésre, és jöjjön létre egy európai támogatási alap a kis mennyiségű
jóváhagyások számára.

§ A harmadik, vitatott pont a kölcsönös elismeréshez kapcsolódik. Ennek természetesen 
az európai szintű jóváhagyás rendszerébe kellene illeszkednie. Ugyanakkor nem 
kívánatos az, hogy megfosszuk a tagállamokat a területükre vonatkozó engedélyek 
kiadásával kapcsolatos végső döntéstől, mivel a természetes adottságok (a talaj, a víz 
vagy az éghajlat) az egyes zónákon belül is rendkívül eltérőek lehetnek.

§ Negyedszer: az előadó még jobban vissza kívánja szorítani az új növényvédő szerek 
kifejlesztése során végzett állatkísérleteket.

§ Végül az előadó figyelembe vette az ipar, illetve még inkább a kérelmezők álláspontját 
is. A rövidebb jóváhagyási és engedélyezési határidők fontos nyereséget jelentenek az 
ipar számára. Egyes esetekben azonban az eljárást valamelyest fel lehetne gyorsítani, 
ami tovább erősíti a kérelmezők pozícióját.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Az állatkísérletek megelőzése 
érdekében a gerinces állatokon történő 
kísérleteket az ezen rendelet szerinti célokra 
csak végső eszközként lehet használni. A 
gerinces állatokon végzett kísérletekre 
vonatkozó meglévő eredményeket meg kell 
osztani az új növényvédő szerek 
fejlesztésének folyamatában. A kísérleti és 
egyéb tudományos célokra használt állatok 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



PA\646062HU.doc 5/14 PE 382.540v01-00

külső fordítás

HU

védelmére vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 
86/609/EGK tanácsi irányelvvel 
összhangban a gerinces állatokon történő 
kísérleteket helyettesíteni, valamint 
korlátozni és finomítani kell. E rendelet 
végrehajtásának lehetőség szerint 
megfelelő alternatív kísérleti módszerek 
felhasználásán kell alapulnia. A Bizottság a 
rendelet hatálybalépését követő hét éven 
belül felülvizsgálja a gerinces állatokon 
végzett kísérletekre vonatkozó adatvédelmi 
szabályokat, amelyeket szükség szerint 
megváltoztat.

Indokolás

Az állatkísérletek megismétlését megelőző intézkedéseket szigorítani kell.

Módosítás: 2
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) A növényvédő szerek fejlesztésének 
elősegítése érdekében ösztönzőket kell 
kialakítani a kis kockázatú vagy a már a 
piacon lévőknél alacsonyabb kockázatú 
termékek forgalomba hozatalára. Világos 
és objektív kritériumokat kell megállapítani 
arra, hogy mely termékek rendelkeznek 
ezekkel a jellemzőkkel.

Indokolás

A javaslat valóban tartalmaz ösztönzőket a kis kockázatú termékek használatára, ám a 
meghatározás nem mondja ki, mely hatóanyagok legyenek támogathatók. A 22. cikk rendkívül 
általános meghatározást tartalmaz, amely valószínűséggel számos különböző értelmezési 
lehetőségre adhat alapot. A vállalkozásoknak azonban egyértelműségre és jogbiztonságra van 
szükségük, különösen az új hatóanyagok kifejlesztése érdekében a kutatásba történő költséges 
befektetésekre tekintettel.

Módosítás: 3
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(25) preambulumbekezdés 

(25) Néhány felhasználás esetén az iparág 
gazdasági szempontok miatt nem feltétlenül 
érdekelt az engedélyeztetésben. 
Biztosítandó, hogy a mezőgazdaság és a 
kertészet diverzifikációját ne veszélyeztesse 
a növényvédő szerek beszerezhetetlensége, 
külön szabályokat kell megállapítani a 
kisebb jelentőségű felhasználásokra.

(25) Néhány felhasználás esetén az iparág 
gazdasági szempontok miatt nem feltétlenül 
érdekelt az engedélyeztetésben. 
Biztosítandó, hogy a mezőgazdaság és a 
kertészet diverzifikációját ne veszélyeztesse 
a növényvédő szerek beszerezhetetlensége, 
külön szabályokat és ösztönzőket kell 
megállapítani a kisebb jelentőségű 
felhasználásokra.

Indokolás

A kisebb jelentőségű terményekre használható termékek fejlesztését azzal is ösztönözni kell, 
hogy a jóváhagyási eljárás költségmentes és a kérelmezők hosszabb adatvédelmi időt kapnak.

Módosítás: 4
1. cikk, első albekezdés

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 növényvédő 
szerek engedélyezésére, forgalomba 
hozatalára, a kevésbé káros környezeti 
hatású termékek fejlesztésének 
ösztönzésére, valamint Közösségen belüli
használatukra és ellenőrzésükre. A rendelet 
célja az is, hogy ösztönözze a korlátozott 
felhasználásra szánt termékek fejlesztését.

Indokolás

A fenntarthatóbb növényvédő szerek fejlesztése nagyon fontos cél, és a rendelet tárgyi hatálya 
meghatározásának részét kell, hogy képezze.

Módosítás: 5
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, 

(1) A 9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított 10 hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
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hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

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 
Bizottságot és a Hatóságot.

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

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

Indokolás

Fontos az új, innovatív termékek piacra jutásának felgyorsítása. A jelentést készítő 
tagállamok már a 9. cikk (3) bekezdésben meghatározott bejelentési időpont előtt elkezdhetik 
a rendelkezésre álló információ értékelését. Így ésszerűnek és kívánatosnak tűnik egy 
tízhónapos határidő megállapítása. 

Módosítás: 6
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 
egészségére, illetve a környezetre.

(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.

Jelen eltérés nem alkalmazható azokra a 
hatóanyagokra, amelyek a 67/548/EGK 
irányelv alapján a következő hatásokkal 
rendelkeznek:
– karciogén,
– mutagen,
– reprodukciót károsító, 
– túlérzékenységet okozó, vagy
– bioakkumulatív és bomlékony.
Legkésőbb ...* a Bizottság felülvizsgálja és 
szükség szerint pontosítja a hatóanyag kis 
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kockázatú besorolására vonatkozó 
kritériumokat, valamint szükség szerint 
javaslatokat tesz
___________________
* Egy évvel e rendelet hatályba lépését követően.

Indokolás

Világos és objektív kritériumokat kell megállapítani arra, hogy mely termékek lehetnek kis 
kockázatúak. Erre a javaslat nem tartalmaz meghatározást. A fenntarthatóbb hatóanyagok és 
termékek kutatásának ösztönzése érdekében szükséges, hogy a vállalkozások egyértelműen és 
a jogbiztonságnak megfelelően meg tudják állapítani, hogy mit jelent a kis kockázat. A 
felsorolt kritériumok a biocidekről szóló 98/8/EK irányelvből származnak.

Módosítás: 7
36. 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 határidő a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meghosszabbodik.

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét 
hónapos határidő a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően aszerint 
hosszabbodik meg, hogy a kérelmezőnek 
mennyi időre van szüksége a további 
információk szolgáltatásához.

Indokolás

A kérelmezőknek megfelelő idővel kell rendelkezniük a további információk szolgáltatására.

Módosítás: 8
40. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállam, amelyhez a 39. cikk szerinti 
kérelmet benyújtják, ugyanazon feltételekkel 
engedélyezi az érintett növényvédő szert, 
ideértve az 1999/45/EK irányelv szerinti 
besorolást is, mint a referencia tagállam.

(1) A tagállam, amelyhez a 39. cikk szerinti 
kérelmet benyújtják, ugyanazon feltételekkel 
engedélyezi az érintett növényvédő szert, 
ideértve az 1999/45/EK irányelv szerinti 
besorolást is, mint a referencia tagállam, 
kivéve, ha a tagállam ki tudja mutatni, 
hogy területén egy növényvédő szer 
használatának  a referencia tagállammal 
összehasonlítva más a környezeti hatása.
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Indokolás

A tagállamoknak kell meghozniuk a területükre vonatkozó engedélyek kiadásával kapcsolatos 
végső döntést, mivel a természetes adottságok (a talaj, a víz vagy az éghajlat) a tagállamok 
között még az egyes zónákon belül is rendkívül eltérőek lehetnek. A kölcsönös elismerés 
azonban csak környezetvédelmi okból utasítható vissza.

Módosítás: 9
46a. cikk (új)

46a. cikk
Kis kockázatú növényvédő szerek 

forgalomba hozatala és használata
(1) A 29. cikkben meghatározottakon túl a 
növényvédő szert kis kockázatú szerként 
akkor lehet engedélyezni, ha megfelel a 
következő követelményeknek:
a) az általa tartalmazott hatóanyagok közül 
legalább egy a 22. cikkben meghatározott 
anyag („Kis kockázatú hatóanyagok”);
b) az általa tartalmazott minden, kis 
kockázatú hatóanyagot, védőanyagot és 
erősítő terméket a II. fejezetnek 
megfelelően jóváhagytak;
c) a tudományos és technikai tudás alapján 
számottevően kevesebb kockázatot jelent az 
emberi és állati egészségre vagy a 
környezetre, mint egy már korábban 
engedélyezett összehasonlítható növényvédő
szer;
d) aktivitása megfelelő;
e) megfelel a 29. cikk (1) bekezdés b), c) és 
e)-h) pontjainak.
(2) A kis kockázatú növényvédő szerek 
engedélyezése során a kérelmezőnek 
igazolnia kell, hogy a kérelem megfelel az 
(1) bekezdésben meghatározottaknak, és a 
kérelemhez csatolni kell egy részletes és egy 
összefoglaló dokumentációt a hatóanyag és 
a növényvédő szer minden szükséges 
jellemzőjére vonatkozóan.
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(3) A tagállam 120 napon belül határoz a 
kis kockázatú szerként való 
engedélyezésről.
A határidő 90 nap, ha egy másik tagállam 
ugyanazt a növényvédő szert már kis 
kockázatúként engedélyezte. 
Ha a tagállam további információt kér, úgy 
a kérelmező számára az információ 
szolgáltatására határidőt állapít meg. 
Ebben az esetben a 120 napos határidő a 
tagállam által biztosított újabb határidővel 
meghosszabbodik.
4. Eltérő rendelkezés hiányában az 
engedélyezésre e rendelet rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

Indokolás

A fenntarthatóbb növényvédő szerek fejlesztésének ösztönzése érdekében e módosítás a kis 
kockázatú növényvédő szerek olyan új kategóriáját hozza létre, amelyek a jelenlegi 
termékeknél kisebb kockázatot jelentenek és legalább egy kis kockázatú összetevőt 
tartalmaznak. A növényvédő szerek e kategóriájának bizonyos előnyöket kell élveznie, mint a 
hosszabb adatvédelmi idő és az adómentesség.

Módosítás: 10
49. cikk, (6a) bekezdés (új)

(6a) A Bizottság e rendelet hatályba 
lépésétől számított egy éven belül javaslatot 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak egy európai támogatási alap 
létrehozására a kis jelentőségű 
felhasználások számára. Az alapot a 
kártevőirtó szerek adóiból befolyó 
bevételekből kell finanszírozni. Az alap arra 
is jogosult, hogy a kis jelentőségű 
felhasználások kiegészítő 
maradványtesztjeit finanszírozza.
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Indokolás

Fontos, hogy a korlátozott alkalmazásokra elégséges növényvédő szer maradjon 
alkalmazható. Ebben egy európai támogatási alap fontos szerepet játszhat.

Módosítás: 11
56. cikk, (1) bekezdés, (4) albekezdés

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 15 
évre nő a 46. cikk hatálya alá, és 12 évre nő 
a 46a. cikk hatálya alá tartozó növényvédő 
szerek esetében.

Indokolás

A fenntartható hatóanyagok és termékek kutatásának támogatásához fontos az adatvédelem, 
és így a beruházás megtérülése érdekében a kis vagy kisebb kockázatú termékek 
felhasználásának kiterjesztése. 

Módosítás: 12
56. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Ha az engedélyezés iránti első kérelem 
a 49. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
korlátozott felhasználású, származékos 
növényvédő szerek engedélyezésére irányul, 
akkor az érintett szerre vonatkozó 
adatvédelmi időszak meghosszabbodik. Az 
adatvédelmi időszakot minden új, 
korlátozott felhasználású szer esetében 
három hónappal kell meghosszabbítani. Az 
adatvédelmi időszak legfeljebb három évvel 
hosszabbítható meg.

Indokolás
A kifejezetten a kis jelentőségű terményekre szánt (származékos) növényvédő szerek 
fejlesztésének ösztönzése érdekében fontos az adatvédelem kiterjesztése, és ezen keresztül a 
beruházás megtérülése.
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Módosítás: 13
58. cikk, (3) bekezdés

(3) A későbbi kérelmező és a vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai 
ésszerűen elvárható módon törekednek arra, 
hogy megállapodásra jussanak a növényvédő 
szer engedélykérelméhez szükséges, az 56. 
cikk alapján védett tesztelési és vizsgálati 
jelentések megosztásáról.

(3) A későbbi kérelmező és a vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai 
ésszerűen elvárható módon törekednek arra, 
hogy megállapodásra jussanak a növényvédő 
szer engedélykérelméhez szükséges, az 56. 
cikk alapján védett tesztelési és vizsgálati 
jelentések megosztásáról. Egy ilyen 
megállapodás helyett lehetséges az ügy 
választottbíróság elé utalása és a 
választottbírósági határozat elfogadása is. 
Annak érdekében, hogy az információk 
megosztásának költségeit tisztességes, 
átlátható és megkülönböztetés-mentes 
módon határozzák meg, a Bizottság a 76. 
cikk (3) bekezdése szerinti eljárásban, az ott 
meghatározott alapelvek alapján 
költségmegosztási iránymutatásokat 
fogadhat el.

Indokolás

A tesztek szükségtelen ismétlésének minimalizálása érdekében olyan választottbírósági és 
költségmegosztási mechanizmusokat kell beiktatni, amelyek elősegíthetik a kérelmezők és az 
engedély birtokosa közötti megállapodást. Ezeket a rendelkezéseket a REACH irányelv is 
tartalmazza.

Módosítás: 14
59. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) *-ig a Bizottság felülvizsgálja e 
rendeletnek azokat a szabályait, amelyek a 
gerinces állatokat érintő tesztek és 
tanulmányok adatvédelmével 
kapcsolatosak. A Bizottság ezt az értékelést, 
valamint az állatkísérletekkel kapcsolatos 
adatvédelem korlátozását érintő módosítási 
javaslatait az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszti.
______________________
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* E rendelet hatálybalépését követő hét év után.

Indokolás

A javaslat szerint a gerinces állatokat érintő tesztek eredményei is védelmet élveznek, de 
ezeket az adatokat meg kell osztani. Ezt a kompromisszumot jelenleg gyakorlati okok 
indokolják, különben sok új termék nem lenne piacképes, de megfelelő időn belül felül kell 
vizsgálni. Egy kevésbé szigorú adatvédelmi rezsim még mindig képes a gerinces állatokon 
végzett kísérletekkel járó tesztek számának csökkentésére.

Módosítás: 15
60. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
határozatot hoz az információ 
bizalmasságáról, amely előtt lehetőséget ad 
arra, hogy a panaszos kifejthesse 
véleményét. A határozatnak ki kell terjednie 
az alapjául szolgáló indokokra is. A 
határozatot közölni kell a panaszossal.

Indokolás

Az információk közzététele jelentősen sértheti a gazdasági érdekeket, ezért az adat 
tulajdonosának lehetőséget kell adni arra, hogy kifejtse véleményét a közzétételről.

Módosítás: 16
60. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új) és cb) pont (új)

ca) a gerinces állatokon végzett teszteket és 
vizsgálatokat végző kutatók és 
laboratóriumi asszisztensek nevei és 
személyes adatai;
cb) az 51. cikkben meghatározott, 
folyamatban lévő kutatási és fejlesztési célú 
kísérletekre vagy tesztekre vonatkozó 
információ.

Indokolás

A kereskedelmi érdekek védelme érdekében az információ bizalmassága esetenként, az érintett 
kérelmező által előadott érvekre tekintettel határozható meg. A kutatási és fejlesztési 
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információ bármely esetben gyakran igen érzékeny lehet, és ezért bizalmasan kell kezelni.

Az állatkísérleteket végző asszisztensek gyakran támadások célpontjai, ezért adataikat 
védelemben kell részesíteni.

Módosítás: 17
71. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A (2) bekezdés b) pontjában 
foglaltaktól függetlenül a tagállamok a 
jóváhagyási eljárás költségeinek viselése 
alól mentesíthetik a kérelmezőt, ha az 
érintett kérelem kis jelentőségű 
felhasználásra szánt vagy olyan 
növényvédő szerre irányul, amelynek kis 
vagy kisebb kockázata van a 46. cikk (1) 
bekezdése vagy a 46a. cikk (1) bekezdése 
alapján.

Indokolás

A kis jelentőségű terményekre szánt növényvédő szerek fejlesztésének ösztönzése érdekében a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani az ilyen termékek díjmentes engedélyezésére.


