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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelv tekintetében
(06124//2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (6124//2008 – C6-0323/2008),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2006)0373) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6-0323/2008),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

A Tanács közös álláspontja
1 cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Ez az irányelv olyan keretet hoz létre, 
amelynek célja a peszticidek fenntartható 
használatának elérése a peszticidek emberi 
egészségre és környezetre jelentett 
veszélyének és kifejtett hatásának 
csökkentése által, valamint az integrált 
növényvédelem és az alternatív 
megközelítések vagy technikák 
előmozdítása révén.

Ez az irányelv olyan keretet hoz létre, 
amelynek célja az elővigyázatosság elvével 
összhangban a peszticidek fenntartható 
használatának elérése a peszticidek emberi 
egészségre és környezetre jelentett 
veszélyének és kifejtett hatásának 
csökkentése által, valamint az integrált 
növényvédelem és az alternatív alternatív 
és nem vegyi jellegű megközelítések vagy 
technikák előmozdítása révén.

Or. de
                                               
1 Elfogadott szövegek 2007.10.23., P6_TA(2007)0444.
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(Visszaállítja az első olvasat 18. módosítását)

Módosítás 2

A Tanács közös álláspontja
3 cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

3. „tanácsadó”: minden olyan személy, aki 
a növényvédelemre és a peszticidek 
biztonságos használatára vonatkozóan –
szakmai minőségben vagy kereskedelmi 
szolgáltatás keretében – tanácsot ad, 
ideértve az önfoglalkoztató 
magántanácsadókat és a közszférában 
működő tanácsadó szolgálatokat, 
kereskedelmi ügynököket, 
élelmiszergyártókat vagy adott esetben 
kiskereskedőket is;

3. „tanácsadó”: a tagállamok által 
megállapított szintű képzettséggel 
rendelkező minden olyan személy, aki a 
növényvédelemre és a peszticidek 
biztonságos használatára vonatkozóan –
szakmai minőségben vagy kereskedelmi 
szolgáltatás keretében – tanácsot ad, 
ideértve az önfoglalkoztató 
magántanácsadókat és a közszférában 
működő tanácsadó szolgálatokat, 
kereskedelmi ügynököket, 
élelmiszergyártókat vagy adott esetben 
kiskereskedőket is;

Or. de

(Visszaállítja az első olvasat 24. módosítását)

Módosítás 3

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(7a)  „a növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszerei”: 
olyan kártevő-szabályozási és -kezelési 
technikák, amelyek nem vesznek igénybe 
vegyi tulajdonságokat; a növényvédelem 
és a kártevő- és termésszabályozás nem 
vegyi módszerei közé tartozik a vetésforgó, 
a fizikai és mechanikai szabályozás és a 
természetes ellensége4k általi védelem.

Or. de
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(Visszaállítja az első olvasat 27. módosítását)

Módosítás 4

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 1-2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és ütemterveket állapítanak 
meg a peszticidek emberi egészségre és 
környezetre jelentett kockázatainak és 
kifejtett hatásainak csökkentésére, valamint 
az integrált növényvédelem és az alternatív 
megközelítések vagy technológiák 
kifejlesztésének és bevezetésének 
ösztönzésére annak érdekében, hogy 
csökkenjen a peszticidektől való függőség.

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és ütemterveket állapítanak 
meg a peszticidek emberi egészségre és 
környezetre jelentett kockázatainak és 
kifejtett hatásainak csökkentésére, valamint 
az integrált növényvédelem és az alternatív 
megközelítések vagy technológiák 
kifejlesztésének és bevezetésének 
ösztönzésére annak érdekében, hogy 
csökkenjen a peszticidektől való függőség.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok 
megfelelő figyelmet fordítanak a tervezett 
intézkedések társadalmi, gazdasági, 
környezeti és egészségügyi hatásaira. A 
tagállamok nemzeti cselekvési terveikben 
leírást adnak arról, hogy miként hajtják 
végre az 5–14. cikk szerinti intézkedéseket 
az e bekezdés első albekezdésében említett 
célok végrehajtása érdekében.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok 
megfelelő figyelmet fordítanak a tervezett 
intézkedések társadalmi, gazdasági, 
környezeti és egészségügyi hatásaira. A 
tagállamok nemzeti cselekvési terveikben 
leírást adnak arról, hogy miként hajtják 
végre az 5–14. cikk szerinti intézkedéseket 
az e bekezdés első albekezdésében említett 
célok végrehajtása érdekében. A nemzeti 
cselekvési tervek figyelembe veszik a 
peszticidek alkalmazásáról szóló más 
közösségi jogszabályok alapján készült 
terveket, például a 2000/60/EK irányelv 
szerinti intézkedési terveket.

(2) A tagállamok …-ig tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot nemzeti 
cselekvési terveikről.

(2) A tagállamok …-ig tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot nemzeti 
cselekvési terveikről.

A nemzeti cselekvési terveket legalább öt
évente felül kell vizsgálni, és az azokon 
végzett minden lényegi változtatást 
indokolatlan késedelem nélkül jelenteni 
kell a Bizottságnak.

A nemzeti cselekvési terveket legalább
három évente felül kell vizsgálni, és az 
azokon végzett minden lényegi változtatást 
indokolatlan késedelem nélkül jelenteni 
kell a Bizottságnak.

Or. de
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(Visszaállítja az első olvasat 38. és 42.  módosítását)

Módosítás 5

A Tanács közös álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
hivatásos felhasználó, forgalmazó és 
tanácsadó hozzájuthasson a megfelelő 
képzéshez. Ez az alapképzést és a 
továbbképzést egyaránt magában foglalja a 
tudás szükség szerinti megszerzése és 
naprakésszé tétele érdekében.  

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
hivatásos felhasználó, forgalmazó és 
tanácsadó hozzájuthasson a megfelelő és 
független szervezésű képzéshez. Ez az 
alapképzést és a továbbképzést egyaránt 
magában foglalja a tudás szükség szerinti 
megszerzése és naprakésszé tétele 
érdekében. E célból az Uunió egészében 
kötelező minimumkövetelményeket 
határoztak meg.  

Or. de

(Visszaállítja az első olvasat 48. módosítását)

Módosítás 6

A Tanács közös álláspontja
6 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
legalább a hivatásos felhasználók számára 
peszticideket értékesítő forgalmazóknak az 
5. cikk (2) bekezdésében említett 
tanúsítvánnyal rendelkező, megfelelő 
számú alkalmazott álljon az 
alkalmazásában. Ezeknek a személyeknek 
az értékesítés időpontjában kell 
rendelkezésre állniuk annak érdekében, 
hogy a fogyasztóknak a peszticid-
használatra, valamint a szóban forgó 
termékek tekintetében az emberi 
egészséggel és a környezettel kapcsolatos 
biztonsági előírásokra vonatkozó megfelelő 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalmazóknak az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal 
rendelkező, megfelelő számú alkalmazott 
álljon az alkalmazásában. Ezeknek a 
személyeknek az értékesítés időpontjában 
kell rendelkezésre állniuk annak 
érdekében, hogy a fogyasztóknak a 
peszticid-használatra, valamint a szóban 
forgó termékek tekintetében az emberi 
egészséggel és a környezettel kapcsolatos 
biztonsági előírásokra vonatkozó megfelelő 
tájékoztatást nyújtsanak.
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tájékoztatást nyújtsanak.

Or. de

(Részlegesen visszaállítja az első olvasat 54. módosítását)

Módosítás 7

A Tanács közös álláspontja
7 cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak a 
nyilvánosság tájékoztatása, valamint a 
peszticidek kockázataira és előnyeire 
vonatkozó ismeretterjesztő programok és a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás nyilvánosság 
számára való hozzáférhetőségének 
ösztönzése és elősegítése céljából, 
különösen azoknak az emberi egészségre, 
a nem célszervezetekre és a környezetre 
gyakorolt hatásait és a nem vegyi 
helyettesítő termékek használatát illetően.

A tagállamok intézkedéseket hoznak a 
nyilvánosság tájékoztatása, valamint a 
peszticidek kockázataira és előnyeire 
vonatkozó ismeretterjesztő programok és a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás nyilvánosság 
számára való hozzáférhetőségének 
ösztönzése és elősegítése céljából, 
különösen az emberi egészségre, a nem 
célszervezetekre és a környezetre gyakorolt
előnyeit és kockázatait valamint a nem 
vegyi helyettesítő termékek használatát 
illetően.

A tagállamok kötelező rendszereket 
vezetnek be a peszticidek által okozott 
akut és krónikus mérgezésekre vonatkozó 
információk gyűjtésére, különös 
tekintettel a peszticideket alkalmazó 
személyekre, és dolgozókra illetve a 
lakosságra.

Or. de

(Visszaállítja az első olvasat 59.  módosításnak (2) bekezdését)
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Módosítás 8

A Tanács közös álláspontja
12 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok elfogadják a szükséges
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a hivatásos felhasználók –
és adott esetben a forgalmazók – által 
végzett következő tevékenységek ne 
veszélyeztessék az emberi egészséget vagy 
a környezetet:

(1) A tagállamok a nemzeti cselekvési 
terveik keretén belül a vonatkozó 
kockázatértékelések alapján elfogadják a
szükségesnek bizonyuló intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a
következő, felhasználók által végzett 
tevékenységek ne veszélyeztessék az 
emberi egészséget vagy biztonságot, és a 
környezetet:

Or. de

(Visszaállítja az első olvasat 78. módosításának (1) bekezdését)

Módosítás 9

A Tanács közös álláspontja
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4a) Az információgyűjtés nem róhat 
további dokumentációs követelményeket 
vagy az információ rendelkezésére 
bocsátásával kapcsolatban a közösségi 
gazdálkodókra és bortermelőkre, illetve 
más aránytalan bejelentési követelményt. 

Or. de

(Visszaállítja az első olvasat 99. módosítását)
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Módosítás 10

A Tanács közös álláspontja
16 a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

16 a. cikk
Az információk és a legjobb gyakorlatok 

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

Or. de

(Visszaállítja az első olvasat 102. módosítását)

Módosítás 11

A Tanács közös álláspontja
I. Melléklet (3) bekezdése

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Az integrált növényvédelmi stratégiák 
és technikák, integrált növénytermesztési 
stratégiák és technikák, a biogazdálkodás 
elvi alapjai, az integrált növényvédelem 
általános elveire és termény- vagy 
ágazatspecifikus iránymutatásaira 
vonatkozó információk.

(3) Az integrált növényvédelmi stratégiák 
és technikák, integrált növénytermesztési 
stratégiák és technikák, a biogazdálkodás 
elvi alapjai, a biológiai kártevő-
szabályozás módszerei, az integrált 
növényvédelem általános elveire és 
termény- vagy ágazatspecifikus 
iránymutatásaira vonatkozó információk.

Or. de

(Részlegesen visszaállítja az első olvasat 111. módosítását)



PE412.105v01-00 12/12 PR\744498HU.doc

HU

Módosítás 12

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5a) kockázatértékelésen alapuló 
megközelítés, amely figyelembe veszi a 
helyi vízbeszerzés változóit, mint például 
az éghajlat, talaj, növénytípus, talajlejtés. 

Or. de

(Részlegesen visszaállítja az első olvasat 119. módosítását)
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