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JAVASLATOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza egy olyan keretszabályozás jelentőségét, amely bátorítja a 

versenyképességet, ösztönzi és elősegíti a jobb és biztonságosabb növényvédő szerek 

kifejlesztésére irányuló kutatást és innovációt, miközben biztosítja a növényvédő szerek 

széles választékának elérhetőségét; úgy véli, hogy a szabályozási keret jövőbeli 

felülvizsgálata során olyan növényvédő szerek engedélyezését kell ösztönözni, amelyek 

összhangban állnak a fenntartható mezőgazdasági rendszerekkel, környezeti 

szempontból megfelelőek, eredményesek és megfizethetőek, valamint megfelelően 

figyelembe veszi a nem célfajokra – különösen a méhekre és más beporzókra, illetve 

egyéb, a mezőgazdaság számára hasznos rovarokra, köztük a kártevők ellenségeire – 

gyakorolt hatásokat; 

2. megjegyzi, hogy a növényvédő szerek uniós jóváhagyási folyamata világszerte a 

legszigorúbbak közé tartozik, és egy termék uniós piacon történő forgalomba hozatala 

jelenleg több mint 11 évbe telik, átlagosan több mint 200 tudományos tanulmányt tesz 

szükségessé és több mint 220 millió euróba kerül; hangsúlyozza, hogy meggyőződése 

szerint a rendelet célkitűzéseit akkor lehet a leghatékonyabban megvalósítani, ha a 

mezőgazdasági termelők és a gyártók – függetlenül attól, hogy mely tagállamokban 

működnek – a hatóanyagok és a növényvédő szerek széles választékához férnek hozzá, 

amelyek lehetővé teszik számukra a kártevőkkel szembeni hatékony fellépést; 

hangsúlyozza, hogy minden érdemi csökkentési stratégia alapja a növényvédő szerek 

széles választékának elérhetősége, mivel ennek hiányában a mezőgazdasági termelők 

kevésbé célzott és ezért kevésbé hatékony növényvédő szerekre lennének utalva, ami 

nagyobb fogyasztáshoz vezetne; ezért aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 

1107/2009/EK rendelet hatálybalépése óta kevés új hatóanyagot engedélyeztek; 

rámutat, hogy a jelenlegi szabályozás bevezetése óta csupán nyolc új hatóanyagot 

engedélyeztek az uniós piacon való felhasználás céljából; hangsúlyozza, hogy a 

fenntartható, alacsony kockázatot jelentő növényvédő szerek (és a bennük található 

hatóanyagok) kulcsfontosságú szerepet játszanak; hangsúlyozza, hogy amennyiben nem 

állnának a mezőgazdasági termelők rendelkezésére növényvédő szerek, nem tudnák 

megelőzni a növényekben előforduló egyes természetes kórokozók kifejlődését, ami 

veszélybe sodorná élelmezésbiztonságunkat; 

3. rámutat arra, hogy e rendelet része a növényvédő szerek szélesebb körű uniós 

rendszerének, amely magában foglalja a peszticidek fenntartható használatáról szóló 

irányelvet, a maradékanyag-határértéket megállapító rendeletet és az anyagok és 

keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendeletet1 is, és hogy 

e négy elemet együttesen kell megvizsgálni annak megállapítása érdekében, hogy 

megfelelnek-e az adott célra, többek között a felhasznált növényvédő szerek teljes 

mennyiségének csökkentésére, különösen azáltal, hogy a tagállamok és a Bizottság 

gondoskodnak az integrált növényvédelem végrehajtásáról és ösztönzik az alacsony 

kockázatú növényvédő szerek és mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazását; emlékeztet 
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arra, hogy jelentős igény van az integrált megközelítésre, és hogy figyelembe kell venni 

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK rendeletet; 

4. megjegyzi, hogy a növényvédő szerek helyes és megfelelő használatának összhangban 

kell lennie a 2009/128/EK irányelv rendelkezéseivel és különösen az integrált 

növényvédelem általános elveivel és annak holisztikus megközelítésével; sajnálja, hogy 

a tagállamok nem alkalmazzák teljes körűen ezeket az elveket, és hogy az integrált 

növényvédelmet akadályozza az alacsony kockázatú, nem vegyi növényvédő szerek 

korlátozott elérhetősége, ideértve a növényvédelem alacsony kockázatú alternatíváit is; 

megjegyzi, hogy a rezisztencia a gyorsan szaporodó kártevők és kórokozók esetében 

biológiailag elkerülhetetlen; kiemeli az integrált növényvédelem rezisztenciamegelőzési 

módszerként történő alkalmazását, valamint azt, hogy kerülni kell az átfogó kezelést, 

amely gyakran fordul elő olyan esetekben is, ha egyetlen kártevőt sem fedeztek fel; 

5. kiemeli a mezőgazdasági termelők helyes és megfelelő növényvédőszer-használattal 

kapcsolatos folyamatos képzésének és oktatásának fontosságát; sürgeti a tagállamokat 

és az illetékes hatóságokat, hogy jobban használjanak fel minden rendelkezésre álló 

intézkedést a növényvédő szerek biztonságos használatának javítása és a káros 

környezeti hatások csökkentése érdekében; hangsúlyozza, hogy különbséget kell tenni a 

növényvédő szerek szakmai és magáncélú használata között, mivel azokra nem 

egyforma kötelezettségek vonatkoznak, valamint felszólítja az Európai Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek egyértelmű különbséget e kétféle felhasználási mód 

között, és ennek megfelelően igazítsák ki a szabályokat; hangsúlyozza, hogy a 

növényvédő szereket nemcsak a mezőgazdaságban alkalmazzák, hanem a városi 

területeken, például a közparkokban és a vasutak mentén történő gyomirtáshoz és 

kártevők elleni védekezéshez is; hangsúlyozza, hogy a növényvédő szereket használó 

szakembereknek és nem szakembereknek megfelelő képzésben kell részesülniük; 

6. kiemeli azokat a lehetőségeket, amelyeket a precíziós mezőgazdasági technológiák 

kínálhatnak annak elősegítésében, hogy az európai mezőgazdasági termelők a 

2009/128/EK irányelv elveivel összhangban célzottabban és fenntarthatóbb módon 

optimalizálják a kártevők elleni küzdelmet; kiemeli, hogy a növényvédelem terén 

hatékonyságjavulást lehetne elérni a precíziós gazdálkodási technológiák 

alkalmazásával, ami a felhasznált mennyiség jelentős csökkenéséhez vezetne és egyben 

a környezeti hatásokat is enyhítené; felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben 

karolja fel a tudományos és technológiai fejlődés e formáját, és biztosítsa, hogy az a 

mezőgazdasági termelők, a fogyasztók és a környezet javát is szolgálja; 

7. megjegyzi, hogy az „eszköztár” egyes eszközei, például a kártevők természetes 

ellenségeinek vagy élősködőinek, illetve parazitoidjainak felhasználásával történő 

biológiai növényvédelem tekintetében fontos, hogy a nem célzott, széles spektrumú 

növényvédő szereket kerüljék és csak legvégső esetben használják; 

8. rámutat a növényvédő szerek abban játszott jelentős szerepére, hogy a növényeket a 

betegségekből és kártevőfertőzésből eredő veszteségek csökkentése mellett lehessen 

termeszteni és betakarítani, és növelni lehessen a minőségi termés mennyiségét és a 

vidéken élők jövedelmét; 

9. megjegyzi, hogy a növényvédő szerek a növénytermesztési rendszerek részeként 

jelentős kiadást jelentenek a mezőgazdasági termelők számára; 
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10. szükségnek tartja a vegyi növényvédő szerek alternatíváival és az integrált 

növényvédelemmel kapcsolatos ismeretek megosztását és készségek elsajátítását, 

beleértve a mezőgazdasági termelők piacai és az éghajlati viszonyok szempontjából 

optimális vetésforgó megtalálását is; megjegyzi továbbá, hogy a közös agrárpolitikára 

vonatkozó horizontális rendeletben ez már szerepel, különös tekintettel a vidékfejlesztés 

keretében finanszírozott mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokra; 

11. hangsúlyozza, hogy az alacsony kockázatú növényvédő szerek engedélyezése rövid 

távon hozzájárul a fenntartható uniós mezőgazdasági ágazathoz és fontos biztosítani az 

elérhetőségüket, továbbá hogy az alacsony kockázatú növényvédő szerek fontos 

szerepet tölthetnek be egy átfogó integrált növényvédelmi stratégiában; felhívja a 

figyelmet a működőképesebb mezőgazdasági ökoszisztémához és a fenntartható 

gazdálkodási ágazat szerepéhez való hozzájárulás fontosságára, ugyanakkor rámutat 

arra, hogy a növényvédő szerek elérhetőségének hiánya veszélyezteti a mezőgazdaság 

diverzifikációját és rezisztenssé teheti a károsító szervezeteket a növényvédő szerekkel 

szemben; úgy véli ezzel kapcsolatban. hogy biztosítani kell a hatékonyságuk és 

kockázataik, valamint a mezőgazdaság környezeti, egészségügyi és gazdasági 

igényeinek kielégítésére való képességük értékelését, ahhoz, hogy fokozni lehessen 

elfogadottságukat, és elő lehessen segíteni, hogy a mezőgazdasági termelők széles 

körben vegyék fel őket a növényvédelmi stratégiáikba; ösztönzi az alacsony kockázatú 

növényvédő szerek kifejlesztésének előmozdítását; megjegyzi, hogy nem kellene 

hosszadalmas engedélyezési eljárásoknak alávetni azokat a természetes anyagokat és 

termékeket, amelyekről ismert, hogy kevesebb kockázatot jelentenek; ezért kéri egy 

gyorsított eljárás bevezetését az alacsony kockázatú biológiai peszticidek értékeléséhez, 

engedélyezéséhez és regisztrációjához; 

12. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy kevés számú új anyagot engedélyeztek, 

miközben más anyagokat kivontak a forgalomból; hangsúlyozza annak jelentőségét, 

hogy a növényvédő szerek megfelelő eszköztára álljon a mezőgazdasági termelők 

rendelkezésére, hogy biztosítani tudják az EU élelmiszer-ellátását; 

13. üdvözli, hogy végrehajtási jelentés készül az 1107/2009/EK rendeletre vonatkozóan 

annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen, mennyiben biztosítja a rendelet az 

élelmiszer-biztonságot, a környezet védelmét, valamint az emberi, növényi és állati 

egészség magas szintű védelmét; hasonlóképp hangsúlyozza, hogy meg kell őrizni az 

EU mezőgazdasági ágazatának versenyképességét azáltal, hogy a hatóanyagok és 

növényvédő szerek széles választékához való hozzáféréssel egyenlő versenyfeltételeket 

biztosít valamennyi mezőgazdasági termelő és a gyártó számára, függetlenül attól, hogy 

mely tagállamokban működnek; emlékeztet az 1107/2009/EK rendelet (8) 

preambulumbekezdésére, amely egyértelműen rámutat arra, hogy különös figyelmet 

kell fordítani a népesség sérülékeny csoportjainak a védelmére, illetve alkalmazni kell 

az elővigyázatosság elvét;  e tekintetben aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyes 

tagállamok nincsenek kellően felkészülve az illegális és hamis növényvédő szerek 

problémájának kezelésére; 

14. nyugtázza az 1107/2009/EK rendelet Bizottság által jelenleg végzett REFIT-értékelését 

és annak 2018 novemberére tervezett befejezését; bízik abban, hogy ennek 

megállapításai megfelelő alapot fognak szolgáltatni a társjogalkotók számára az 

1107/2009/EK rendelet továbbfejlesztésének megvitatásához; 
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15. rámutat arra, hogy 1993 és 2009 között 70%-kal csökkent az engedélyezett növényvédő 

hatóanyagok száma, miközben ugyanebben az időszakban a kártevők számának 

növekedése volt megfigyelhető az Unióban; 

16. elismeri, hogy a növényvédő szerek jelentős szerepet játszottak abban, hogy a 

mezőgazdasági ágazat jobban képes kielégíteni a globális táplálkozási szükségleteket, 

ami hozzájárult ahhoz, hogy a FAO szerint az 1990–1992-es 18,6%-ról 2014–2016-ra 

világszerte 10,9% körülire csökkent az alultáplált emberek népességen belüli aránya1; 

ezért véleménye szerint a jelenlegi rendszert a káros hatások kiiktatására irányuló 

erőfeszítések fokozásával tökéletesíteni kell, nem pedig feladni anélkül, hogy 

rendelkezésre állnának az élelmiszerkínálat fenntartására és további javítására 

egyformán alkalmas alternatívák; 

17. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a közelmúltban lezajlott viták során egyre inkább 

megkérdőjelezték az Európai Unió növényvédő szerekre vonatkozó jelenlegi 

tudományos alapú értékelési rendszerét; hangsúlyozza egy tudományosan megalapozott, 

objektív, szakértők által értékelt, valamint nyílt, független, holisztikus és 

multidiszciplináris tudományos megközelítésből eredő rendszer fenntartásának és 

tovább erősítésének jelentőségét bármely hatóanyag engedélyezése során, összhangban 

az EU kockázatelemzésre vonatkozó alapelveivel és az általános élelmiszerjogban 

(178/2002/EK rendelet) meghatározott elővigyázatosság elvével; ragaszkodik, hogy a 

hatóanyagok újbóli engedélyezése során figyelembe kell venni a növényvédő szerek 

gyakorlati felhasználását, valamint az e téren végbemenő tudományos és technológiai 

fejlődést; rámutat arra, hogy a jelenlegi értékelési és engedélyezési rendszer 

összetettsége a határidők be nem tartásához és a rendszer egészének nem megfelelő 

működéséhez vezethet; ezért hangsúlyozza a rendszer felülvizsgálatának és 

egyszerűsítésének szükségességét;  

18. üdvözli az elővigyázatosság elvének Bizottság általi, az általános élelmiszerjog REFIT-

értékelése2 keretében kinyilvánított értelmezését, amely szerint az nem a 

kockázatkezelési megközelítés egyik alternatívája, hanem annak egyik sajátos formája; 

emlékeztet arra, hogy ezt a véleményt az Európai Bíróság ítéletei is alátámasztják3; 

felhívja a Bizottságot annak értékelésére, hogy ebben a tekintetben megfelelnek-e a 

célnak az 1107/2009/EK rendeletben megállapított kritériumok; 

19. megjegyzi, hogy a jelentéstevő tagállamnak jelentést kell készítenie és benyújtania a 

Bizottságnak (ún. értékelőjelentés-tervezet), megküldve belőle egy példányt a 

Hatóságnak, amelyben értékeli, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. cikkben 

előírt jóváhagyási kritériumoknak; hangsúlyozza, hogy a jelentéstevő tagállamnak a 

mindenkori tudományos és műszaki ismeretek fényében független, objektív és átlátható 

értékelést kell végeznie; 

20. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 834/2007/EK rendelet a növényvédő szerek 

ökológiai termelésben történő engedélyezése tekintetében nem biztosít tudományosan 

                                                 
1 Lásd FAO (2015): „The State of Food Security in the World” (Az élelmezésbiztonság helyzete a világon); 

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf  
2 SWD(2018)0038. 
3 Például a Törvényszék 2011. szeptember 9-i ítélete a Franciaország kontra Bizottság ügyben, T-257/07, 

ECLI:EU:T:2011:444. 

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
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ugyanilyen megalapozott és alapos rendszert az emberi és állati egészségre, illetve 

környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez; megjegyzi, hogy az említett rendelet nem 

alkalmazza a kockázatelemzés és a kockázatkezelés szétválasztásának elvét; 

21. aggodalmát fejezi ki az engedélyezési folyamatok rendszeres késedelmei és az 

1107/2009/EK rendelet 53. cikkében foglalt eltérések fokozottabb alkalmazása miatt; 

hangsúlyozza, hogy ezek a késedelmek komolyan akadályozzák a hatékony és 

biztonságosabb innovatív termékek piaci bevezetését, emellett a szükséghelyzeti 

engedélyezések fokozott alkalmazásához vezetnek, amelyek nagyobb környezeti terhet 

jelentenek; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak meg kell felelniük a jogi határidőknek, 

hogy kiszámíthatóságot biztosítsanak a kérelmezők számára és elősegítsék a szigorúbb 

követelményeknek megfelelő innovatív növényvédő szerek piaci bevezetését; úgy véli, 

hogy minden eltérésnek kellően indokoltnak kell lennie és azt rendszeres időközönként 

felül kell vizsgálni, emlékeztet az 1107/2009/EK rendelet (10) preambulumbekezdésére, 

amely egyértelműen rámutat arra, hogy a növényvédő szerek csak olyan anyagokat 

tartalmazhatnak, amelyekről kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a 

növénytermesztés szempontjából, és várhatóan nem hatnak károsan az emberek és 

állatok egészségére, illetve nem terhelik elfogadhatatlan mértékben a környezetet; 

kiemeli, hogy egy 2016-ban és 2017-ben hét tagállamban elvégzett európai bizottsági 

ellenőrzés azt mutatta, hogy az ellenőrzött tagállamok többségében nem a helyes 

rendszerek működtek, amelyek biztosítanák a kérelmek jogszabályban előírt 

határidőkön belül történő feldolgozását; 

22. kifogásolja a tagállamok által egyoldalúan hozott olyan határozatokat, amelyek 

megszüntetik vagy korlátozzák a más tagállamok által jóváhagyott termékek 

használatát, valamint az engedélykérelmek feldolgozására vonatkozó határidők 

harmonizációjának hiányát, ami versenytorzulásokat idéz elő a belső piacon, valamint 

mind a környezetre nézve káros, mind pedig a mezőgazdasági üzemek 

versenyképessége szempontjából kontraproduktív technikai zsákutcákba kényszeríti a 

mezőgazdasági termelőket; 

23. kiemeli, hogy a növényvédő szerek engedélyezési rendszerének hitelessége erősen függ 

a közvélemény olyan európai ügynökségekbe vetett bizalmától, amelyek a 

jóváhagyások és a kockázatkezelés alapjául szolgáló tudományos szakvéleményeket 

kiadják; hangsúlyozza, hogy a közvélemény bizalmának fenntartásához fontos a 

tudományos értékelési folyamat átláthatósága; ezért egy független, átlátható és időszerű 

engedélyezési eljárás biztosítása érdekében szorgalmazza az érintett ügynökségek 

megfelelő finanszírozását, valamint kellő létszámú személyzettel való ellátását; ezzel 

összefüggésben üdvözli, hogy a Bizottság az általános élelmiszerjog REFIT-

értékelésében1 arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság (EFSA) messzemenően átláthatóan működik és a társjogalkotók által előírt 

szigorú titoktartási szabályok keretei között osztotta meg az adatokat; üdvözli továbbá, 

hogy az EFSA folyamatosan a függetlenség és az esetleges összeférhetetlenségek 

kezelésének biztosítására irányuló rendszerének javítására törekszik, amelyről a 

Számvevőszék elismerően állapította meg, hogy a legfejlettebb a 2012-ben ellenőrzött 

ügynökségek rendszerei közül2, és amelyet nemrégiben, 2017 júniusában 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF  

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
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korszerűsítettek1; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a szabályozási 

folyamat átláthatóságának további növelésére, beleértve a gyártók által a növényvédő 

szerek Unión belüli forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló kérelmeik 

részeként benyújtott biztonsági vizsgálatok adataihoz való hozzáférést; elismeri, hogy 

az értékelések javítása, a vizsgálatok elvégzéséért felelős hatóságok függetlenségének 

növelése, az összeférhetetlenségek elkerülése és az eljárás átláthatóbbá tétele érdekében 

felül kell vizsgálni az eljárást;  

24. kiemeli, hogy egyazon zónán belül egyes – hasonló méretű és hasonló mezőgazdasági 

feltételekkel rendelkező – tagállamok között nincs egyensúlyban a kérelmek száma; 

25. hangsúlyozza, hogy a belső piac optimális működésének biztosítása érdekében 

ösztönözni kell a tagállamok közötti munkamegosztást és információcserét azáltal, hogy 

az értékelések elvégzéséhez elősegítik a harmonizált módszerek és modellek 

elérhetőségét és felhasználását, miközben csökkentik a szükségtelen kiegészítő nemzeti 

követelményeket; rámutat, hogy a tagállamok közötti bizalomhiánynak és a saját 

nemzeti modelleken alapuló újraértékelés alkalmazásának fő oka, hogy minden egyes 

tagállamban léteznek egyedi követelmények, és nincsenek harmonizálva az 

értékeléseknél alkalmazott módszertanok; kiemeli a tagállamok szerepét az 

1107/2009/EK rendelet eredményes végrehajtásában; rámutat a hatékony engedélyezés 

előnyeire, ideértve a növényvédő szerekhez, köztük az alacsony kockázatú 

alternatívákhoz való időszerűbb hozzáférést; a versenytorzulások elkerülése érdekében 

elengedhetetlenül fontosnak tartja a növényvédő szerek EU-ban történő forgalomba 

hozatalára vonatkozó jogszabályok harmonizációjának javítását; hangsúlyozza, hogy a 

meglévő jogszabály maradéktalan végrehajtása azt hivatott szolgálni, hogy ne kerüljön 

sor párhuzamos munkavégzésre, és az új anyagok szükségtelen késedelmek nélkül a 

mezőgazdasági termelők rendelkezésére állhassanak; 

26. üdvözli a zónák szerinti engedélyezési rendszer elképzelését és céljait, ugyanakkor 

elismeri, hogy ezeket a célokat adott esetben hatékonyabban el lehetne érni egy uniós 

szintű egységes engedélyezési rendszerrel; annak értékelésére kéri a Bizottságot, hogy 

gyorsabban és költséghatékonyabban elvégezhető lenne-e az engedélyezési folyamat a 

jelenlegi rendszer javítása révén (például a módszerek, a modellek és az alkalmazási 

követelmények szigorításával és/vagy a zóna felelős tagállama általi kedvező értékelést 

követő, egész zónára vonatkozó kötelező engedélyezés bevezetésével) vagy egy 

egységes uniós jóváhagyási rendszer létrehozásával; 

27. üdvözli a zónák szerinti engedélyezési rendszer elképzelését és céljait, és emlékeztet 

arra, hogy e rendszernek elvben valamennyi érintett fél számára gyorsabbá és 

költséghatékonyabbá kellene tennie a növényvédő szerek engedélyezését; rámutat arra, 

hogy a növényvédő szerekre vonatkozó kérelmek zónák szerinti értékelésének – amely 

lehetővé teszi a pályázók számára, hogy egy adott zónáról jelentést tevő tagállamot 

javasoljanak az értékelés elvégzésére – azt kell eredményeznie, hogy az érintett 

tagállamok egymással együttműködve és legkésőbb 120 napon belül határozzanak attól 

számítva, hogy az adott zónáról jelentést tevő tagállam közzétette a nyilvántartásba 

vételről szóló jelentést; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a gyakorlatban ezek az 

előnyök egyáltalán nem érvényesültek, az engedélyezési folyamatok rendszeres 

késéséhez és szükséghelyzeti engedélyezések fokozott alkalmazásához vezetve; ezért 

                                                 
1 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf  

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf


 

AD\1155686HU.docx 9/13 PE615.454v02-00 

 HU 

sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben éljenek a zónák szerinti engedélyezési 

rendszer kínálta munkamegosztás lehetőségével, és ösztönzi a Bizottságot és az illetékes 

hatóságokat, hogy támogassák ebben a tagállamokat; 

28. hangsúlyozza, hogy az egységes piac keretében az egy meghatározott földrajzi 

területhez tartozó tagállamok közötti kölcsönös elismerési eljárás célja az volt, hogy 

egyszerűbbé tegye az eljárásokat és növelje a tagállamok közötti bizalmat; úgy véli, 

hogy a felhasználók optimális védelmének biztosítása mellett a kölcsönös elismerési 

eljárás alkalmazása fontos eszköz a munkamegosztás növeléséhez és a határidők 

betartásának biztosításához, mivel lehetővé teszi a kérelmezők számára, hogy egy másik 

tagállamban kérjenek engedélyt, amely – az eredeti tagállamban történő engedélyezésre 

vonatkozó értékelés alapján – ugyanazon mezőgazdasági gyakorlatot követve 

ugyanolyan módon használja fel a kérdéses terméket, miközben az eredeti tagállam 

mindvégig felelősséget kell viselnie a kiadott értékelésért a kölcsönös elismerést 

alkalmazó tagállamokkal szemben;  

29. a tagállamok közötti gyakorlati különbségekre figyelemmel és a ténylegesen 

engedélyezett termékek listájára tekintettel úgy véli, hogy ezek a célkitűzések nem 

teljesültek; felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az engedélyezett növényvédő 

szerek tekintetében továbbra is fennmaradnak a tagállamok közötti jelentős eltérések és 

a bizalmatlanság, nem valósítható meg hatékonyan a kölcsönös elismerés elve; ezért 

felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a kölcsönös elismerési rendszer működését, az 

alábbi két lépésben eljárva: 

a) a kölcsönös elismerési eljárás felülvizsgálata azzal a céllal, hogy az hatékonyabbá váljon, 

valamint javuljon a végrehajtás, a határidők betartása és a növekedjen a tagállamok 

közötti kölcsönös bizalom; 

b) hatásvizsgálat lefolytatása a szabályok tagállamok közötti harmonizációja, a költségek és a 

határidők drasztikus csökkentése és a tisztességtelen versennyel összefüggő problémák 

megoldása érdekében annak értékelése céljából, hogy kivitelezhető-e a növényvédő 

szerekre vonatkozó – lehetőleg európai szinten a Bizottság által koordinált – 

engedélyezési eljárás bevezetése, figyelembe véve a földrajzi sajátosságokat, 

megerősítve a növényvédő szerek belső piacát, és emellett szem előtt tartva azt, hogy 

egy ilyen európai engedélyezési eljárás nem jöhet létre, ha a tagállamok nem biztosítják 

a megfelelő költségvetési forrásokat és szakértelmet; 

30. annak megerősítését várja a hatásvizsgálattól, hogy hogy egy, a hatóanyagok 

értékelésének és engedélyezésének minden vonatkozásáért felelős uniós szintű közös 

hatóság létrehozásával elkerülhető lenne-e a párhuzamos munkavégzés, lényegesen 

csökkennének-e a költségek és az adminisztratív terhek, valamint biztosítható lenne-e a 

környezet és az emberi egészség egységesen magas szintű védelme, és biztosítaná-e az 

„egyablakos ügyintézést” a hatóanyagok értékelése és nyilvántartásba vétele 

tekintetében; 

31. úgy véli, hogy egy európai szinten harmonizált növényvédőszer-engedélyezési eljárás 

közös megoldásokkal szolgálhat azoknak a kisebb gazdaságoknak, amelyek az 

engedélyezési költségek miatt, valamint a magán- és állami szereplők által 

megvalósított beruházások és kutatások hiányában jelenleg technikai patthelyzetben 

vannak; 
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32. megjegyzi, hogy a tagállamok közötti koordináció hiánya párhuzamos munkavégzéshez 

vezet, ami gazdaságtalan kiadásokat és adminisztratív terheket eredményez; 

33. aggodalommal állapítja meg, hogy a mezőgazdasági termelőknek kevesebb eszköz áll 

rendelkezésére abból adódóan, hogy az 1107/2009/EK rendelet végrehajtása óta kevés 

új hatóanyagot hagytak jóvá; emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat az arra 

irányuló kutatás és innováció – például köz- és magánszféra közötti partnerségek révén 

történő – finanszírozásának fontosságára, hogy környezeti, egészségügyi és gazdasági 

szempontból életképes, biztonságos és eredményes megoldásokat találjanak a 

növényvédő szerekre, és hangsúlyozza, hogy segítséget kell nyújtani a mezőgazdasági 

termelőknek ezen alternatív megoldások alkalmazásához, hogy csökkenteni tudják 

növényvédőszer-felhasználásukat, valamint biztosítsák, hogy a fenntartható 

mezőgazdaság ki tudja elégíteni a világ növekvő népessége által támasztott keresletet és 

kezelni lehessen a környezetvédelmi és az egészségügyi aggályokat; kiemeli, hogy a 

kutatásnak és a technológiának fontos szerepet kell játszania az elérhető eszközök 

számának annak érdekében történő növelésében, hogy meg lehessen felelni a 

mezőgazdaság előtt álló jelenlegi és jövőbeli kihívásoknak, köztük a rezisztencia 

megakadályozásának; 

34. üdvözli a Bizottságnak a növényvédő szerek kisebb jelentőségű felhasználásokra 

történő engedélyezésére irányuló koordinációs eszköz létrehozásával kapcsolatos 

erőfeszítéseit, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy elő kell segíteni az ilyen célokra 

szolgáló hatóanyagok szélesebb körű elérhetőségét, és emlékeztet arra, hogy számos 

tagállamban a növények túlnyomó többsége esetében a kisebb jelentőségű felhasználás 

a jellemző; 

35. úgy véli, hogy az 1107/2009/EK rendeletet is módosítani kell annak érdekében, hogy 

jobban figyelembe vegye azokat a növényvédő szernek nem minősülő anyagokat, 

amelyek ugyanennek a rendeletnek a hatálya alá tartoznak abban az esetben, ha azokat 

növények védelmére használják; ezek az anyagok érdekes alternatívát jelenthetnek az 

integrált termelési módszerekkel kapcsolatban és a biológiai védekezésre szolgáló egyes 

termékek esetében; 

36. üdvözli a kisebb jelentőségű felhasználásokra vonatkozó koordinációs eszköz 

létrehozását, amely fórumként szolgál a tagállamok, a termesztői szervezetek és az 

iparág közötti koordináció javításához a kisebb jelentőségű felhasználásokkal 

kapcsolatos megoldások kidolgozása terén; hangsúlyozza ezen eszköz hosszú távú és 

folyamatos finanszírozásának szükségességét; 

37. felhívja a tagállamokat a növényekre káros szervezetek elleni küzdelemmel kapcsolatos 

kutatási eredményekből származó információk és bevált gyakorlatok cseréjére, lehetővé 

téve környezetvédelmi, egészségügyi és gazdasági szempontból életképes alternatív 

megoldások biztosítását; 

38. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozások (kkv-

k) új termékek kifejlesztésében játszott szerepére, mivel a kkv-k gyakran nem 

rendelkeznek azokkal a jelentős erőforrásokkal, amelyekre az új anyagok fejlesztési és 

jóváhagyási folyamata során van szükség; 

39. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg az adatok, különösen a szermaradékokra 
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vonatkozó adatok előállításának tagállamok közötti koordinációját; 

40. úgy véli, hogy az Unión kívülről importált, növényvédő szerek használatával 

termesztett termékekre ugyanolyan szigorú kritériumoknak kell vonatkozniuk, mint az 

EU-n belül előállítottakra; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az importált termékek 

előállításához felhasználhatók olyan növényvédő szerek, amelyek az Unióban nincsenek 

nyilvántartásba véve; 

41. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy páneurópai engedélyezési rendszerre a 

kisebb jelentőségű felhasználás és a különleges növényi kultúrák vonatkozásában, 

valamint a nagyobb/kisebb jelentőségű növényi kultúrák uniós szinten alkalmazandó 

közös jegyzékére; 

42. véleménye szerint az alacsony kockázatú növényvédő szerek fontos szerepet játszhatnak 

az integrált növényvédelemben, és a növényvédelmi stratégiákba történő bevonásuk 

elősegítése érdekében kéri ezen anyagok engedélyezési folyamatának felgyorsítását; 
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