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RÖVID INDOKOLÁS

A peszticidek, illetve növényvédő szerek fontos előnyös tulajdonságokat kínálnak a 
mezőgazdasági termelők és a fogyasztók számára azáltal, hogy segítenek biztosítani az 
elérhető árú mezőgazdasági termények széles körű és megbízható kínálatát. A növényvédő 
szerek jelentős szerepet játszhatnak a növényekből előállított bioüzemanyagok további 
fejlesztésében és alkalmazásában. A peszticidek ugyanakkor bizonyos organizmusok 
elpusztítására készülnek, így nem kívánt káros közegészségügyi és környezeti hatásaik 
lehetnek. Ezért a peszticidek felelősségteljes és fenntartható használatának megvalósítása 
érdekében már 1979-től európai politikát folytatnak ezen a területen.

A jelenlegi helyzet nem optimális: a környezetben (a levegőben, a talajban és a vizekben) még 
mindig nem kívánatos mennyiségben találhatók bizonyos, az emberekre és a környezetre 
potenciális kockázatokat jelentő peszticidek. Ezeket a hiányosságokat a Bizottság által 
nemrégiben közzétett „Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható használatáról” 
egyértelműen megfogalmazta. A hiányosságok orvoslása érdekében a Bizottság két 
jogalkotási javaslatot nyújtott be: a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szól rendeletre 
irányuló javaslatot (COM(2006)388), valamint a jelen javaslatot, amely a peszticidek 
használatát szabályozza. A két javaslatot ezért együtt, összefüggésükben kell szemlélni.

A vélemény előadója pozitívan ítéli meg a Bizottság javaslatát, amely az alábbiakat tűzi ki 
célul:

§ a veszélyeztetett növényeket, tevékenységeket vagy területeket és a megfelelő 
megoldásokat célkitűzésekkel és azok elérésének ütemezésével együtt tételesen felsoroló 
nemzeti cselekvési tervek felállításának előírása a tagállamok számára;

§ kötelező képzési rendszer bevezetése a peszticidek forgalmazói és üzleti felhasználói 
számára,

§ bővebb és jobb tájékoztatás biztosítása a peszticidek értékesítési helyein és a széles 
közvélemény számára;

§ a növényvédő szer kijuttatását szolgáló berendezések rendszeres műszaki ellenőrzése és 
karbantartása harmonizált szabványok alapján;

§ a vízi környezet peszticidszennyezéssel szembeni védelmét célzó egyedi intézkedések, 
például védelmi sávok kijelölése vagy más megfelelő, a sodródás korlátozását célzó 
intézkedések;

§ jelentős intézkedésként a légi permetezés tilalmának bevezetése a permetsodródásból 
adódó kockázatok kiküszöbölése érdekében, amely alól a tagállamok (pontosan 
meghatározott) eltéréseket engedélyezhetnek.

A vélemény előadója üdvözli a javasolt harmonizációt. Ez nem csak azért szükséges, hogy az 
emberi egészség és a környezet magas szintű védelme garantálva legyen az egész Közösség 
területén, de azért is, hogy egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre a mezőgazdasági termelők 
és a peszticidgyártók számára. Tekintettel a különböző tagállamok földrajzi, mezőgazdasági 
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és éghajlati viszonyaiban fennálló nagy különbségekre, a vélemény előadója egyetért a 
végrehajtás során a tagállamoknak biztosított nagy mértékű rugalmassággal is. A vélemény 
előadója ugyanakkor úgy véli, hogy a legjobb gyakorlatok terjesztése és az integrált 
növényvédelem gyakoribb alkalmazása révén a nem vegyi növényvédelem további ösztönzést 
kaphatna.

MÓDOSÍTÁSOK

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

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
2. cikk (2) bekezdés 

(2) Ezt az irányelvet minden egyéb 
vonatkozó közösségi jogszabály sérelme 
nélkül kell alkalmazni.

(2) Ezt az irányelvet minden egyéb 
vonatkozó közösségi jogszabály és a 
peszticidek fenntartható használatának 
támogatására szolgáló nemzeti pénzügyi 
intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

Indokolás

A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy amennyiben kívánják, pénzügyi eszközökkel 
támogassák a peszticidek fenntartható használatát.

Módosítás: 2
2. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A növényvédő szerek fenntartható 
használatának támogatása érdekében a 
tagállamok támogatásokat adhatnak vagy 
pénzügyi intézkedéseket hozhatnak. Ez 
többek között a nem vegyi szerek, illetve a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló […]/EK rendelet 46. cikkének (1) 
bekezdésében és 46a. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott, kis kockázatú 
vagy csökkentett kockázatú növényvédő 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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szerek kivételével az összes rovarirtó szerre 
kivetett adó bevezetésével történhet.

Indokolás

A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy amennyiben kívánják, pénzügyi eszközökkel 
támogassák a peszticidek fenntartható használatát.

Módosítás: 3
3. cikk ia) pont (új)

ia) „peszticid” a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló […]/EK 
rendeletben meghatározott növényvédő 
szer.

Indokolás

Az irányelv szövege a „peszticid” és a „növényvédő szer” kifejezést vegyesen használja. Az 
egyértelműség és a jogbiztonság garantálása érdekében fontos a „peszticid” kifejezés 
meghatározása.

Módosítás: 4
4. cikk (1) bekezdés első albekezdés

A tagállamok nemzeti cselekvési terveket 
fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés
csökkentésére.

A tagállamok nemzeti cselekvési terveket 
fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – csökkentésére. A céloknak 
összhangban kell lenniük a 2000/60/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében és 16. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel.

Indokolás

A nemzeti cselekvési terveknek elsősorban a peszticidek használatából eredő kockázatok és 
veszélyek visszaszorítására, és nem maga a peszticidfelhasználás visszaszorítására kell 
irányulniuk. Fontos, hogy a nemzeti cselekvési tervek is a vízről szóló keretirányelvben 
kitűzött célokon alapuljanak.

Módosítás: 5
4. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)
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A nemzeti cselekvési tervek egy részét a 13. 
cikkben említett integrált kártevő-
szabályozás alkotja, amelyben a nem vegyi 
módszereket alkalmazó növényvédelmi 
intézkedések elsőbbséget élveznek.

Indokolás

Az integrált kártevő-szabályozást ösztönözni kell.

Módosítás: 6
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 tudatosítási 
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen a mezőgazdaságra, az 
egészségügyre és a környezetre gyakorolt 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 
illetően.

Indokolás

Fontos, hogy olyan kiegyensúlyozott tudatosítási kampány folyjék, amely az összes előnyre és 
hátrányra rávilágít. A peszticideknek előnyeik is vannak, például maximálják a 
mezőgazdasági terméshozamokat, javítják a mezőgazdasági termékek minőségét, korlátozzák 
a talajeróziót, teljesítik a növény-egészségügyi követelményeket, és lehetővé teszik a 
mezőgazdasági termékek nemzetközi kereskedelmét. 

Módosítás: 7
A 10. cikk (1) bekezdés első albekezdés bevezető rész

A tagállamok biztosítják, hogy a peszticidek 
víztestek közelében való használata esetén 
előnyben részesítik a következőket:

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

Indokolás

Az ivóvízellátás céljára szolgáló víztesteket különösen védeni kell.

Módosítás: 8
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11. cikk utolsó albekezdés

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

A tilalomnak vagy korlátozásnak a 
vonatkozó kockázatértékelések eredményein 
kell alapulnia.

Indokolás

Fontos, hogy a (növényvilág, az állatvilág vagy a veszélyeztetett csoportok, például a 
gyermekek szempontjából) érzékeny területeket különösen szigorúan kell vizsgálni, illetve a 
peszticidek használatát csökkenteni kell vagy akár meg is kell tiltani. Ezt eseti alapon és 
kockázatértékelés alapján kell megvizsgálni.

Módosítás: 9
12. cikk (1) bekezdés d) pont

d) a kijuttatáshoz használt berendezés 
tisztítása.

d) a kijuttatáshoz használt berendezés, 
valamint annak alkatrészeinek – a 
permetező berendezést és a vegyszereket is 
beleértve – előkészítése, kezelése, tisztítása 
és tárolása.

Módosítás: 10
13. cikk (1) bekezdés

(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 tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói a lehető 
leghamarabb átállnak az összes 
rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
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.

Indokolás

Fontos, hogy a peszticidek üzleti felhasználói a lehető leghamarabb áttérjenek a különböző 
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rendelkezésre álló növényvédelmi intézkedések környezetbarátabb alkalmazására.

Módosítás: 11
13. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok ösztönzik a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 
[…]/EK rendelet 46. cikkének (1) 
bekezdésében és 46a. cikkének (1) 
bekezdésében említett kis kockázatú vagy 
csökkentett kockázatú növényvédő szerek 
használatát.

Indokolás

A tagállamoknak ösztönözniük kell a peszticidek fenntarthatóbb és környezetbarátabb 
felhasználását. Emellett az is fontos, hogy a jelen irányelv szorosabban összekapcsolódjon a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló rendelettervezettel.

Módosítás: 12
13. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás 
végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését.

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás 
végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését, és elkészítik az integrált 
növényvédelem legjobb gyakorlatainak 
terményenkénti leírását, amelyben 
elsőbbséget kap a nem vegyi 
növényvédelem.

Indokolás

A növényvédelem nem vegyi módszereire vonatkozó legjobb gyakorlatok segítséget nyújtanak 
az üzleti felhasználók számára, hogy a növényvédelem területén környezetbarát döntéseket 
hozzanak.

Módosítás: 13
15a. cikk (új)

15a. cikk
Az információk és a legjobb gyakorlatok 
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cseréje
A Bizottság a peszticidek fenntartható 
használatával és az integrált kártevő-
szabályozással kapcsolatos információk és 
legjobb gyakorlatok cseréjére szolgáló 
platformot hoz létre.

Indokolás

Az információk és a legjobb gyakorlatok tagállamok és érintett felek közötti cseréje a 
fenntartható peszticidhasználat és az integrált kártevő-szabályozás előmozdításának fontos 
alkotórésze. Így nem kell mindig feltalálni a spanyolviaszt. A meglévő kezdeményezéseket 
(például az EISA-t, a mezőgazdaság fenntartható fejlődését szolgáló európai kezdeményezést) 
be lehetne vonni ebbe a munkába.


