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RÖVID INDOKOLÁS

I) Bevezetés

Az előterjesztett irányelv a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia é 
egyben a 6. környezetvédelmi cselekvési program része.

A növényvédő szerek alkalmazásáról, illetve használatáról számos közösségi jogszabály 
rendelkezik közvetlen, illetve közvetett módon, többek között:

• a 91/414/EGK irányelv (növényvédő szerek forgalmazása), melyet a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló rendelet (COM(2006)0388) fog felváltani,

• a 79/117/EKG irányelv (növényvédő szerek tilalma),

• a 396/2005/EK rendelet (növényvédőszer-maradékok határértéke);

• a 882/2204/EK rendelet (hatósági ellenőrzések),

• a 178/2002/EK rendelet (élelmiszerjog általános elvei és követelményei),

• a 852/2004/EK rendelet, 853/2004/EK, és a 854/2004/EK rendelet (ún. 
higiéniacsomag),

• az 1782/2003/EK (mezőgazdasági közvetlen kifizetések - előírja az ún. higiénia 
csomag, valamint a 91/414/EKG irányelv, az 178/2002/EK rendelet, többek között a 
keresztmegfelelés keretében történő alkalmazását),

• a 79/409/EGK irányelv (madarak védelme), illetve a 92/43/EGK irányelv (természetes 
élőhelyek),

• a 2000/60/EK irányelv (vízügyi keretirányelv), beleértve a kapcsolódó irányelveket és 
határozatokat is (pl.: talajvíz-, ivóvíz-, felszíni vizekről szóló irányelv, a 
környezetminőségi előírásokról szóló irányelv (COM(2006)0397), többek között az 
elsőbbségi anyagokról szóló határozatok), amelyek meghosszabbítják a 
növényvédőszer-szennyezés és beszivárgás elleni intézkedéseket,

• a munkavállalók egészségét védő irányelvek,

• a hulladékokra vonatkozó irányelvek.

Rendelkezésekben nincs hiány. Mégis a közösségi jog és a nemzeti rendelkezések által 
megszabott kereteken belül a tagállamokban sajnálatos módon jelentősen eltér egymástól a 
legális növényvédőszer-alkalmazás. Az elmúlt években tapasztalható jelentős javulás ellenére 
még mindig találnak nemkívánatos maradékokat és növényvédő szereket a vízben és az 
élelmiszerekben.

A javasolt jogi aktus hozzájárulna a növényvédőszer-alkalmazás további egységesítéséhez.
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Az e tekintetben javasolt lényegesebb eszközök:

• nemzeti cselekvési tervek létrehozása,

• a felhasználók képzése,

• a népszerűsítés,

• az alkalmazott gépek ellenőrzése,

• az vízi élőhelyek, a Natura-2000 területek és felszínek, különleges védelme, melyeket 
általánosságban gyakran látogatnak (köztük pl.: a parkokat).

• a kevés növényvédő szert felhasználó eljárások előmozdítása, ideértve az integrált 
kártevő-szabályozást (általános és terményspecifikus),

• kockázati indikátorok kialakítása. 

II) Javasolt módosítások

A növényvédő szerek a modern mezőgazdaság nélkülözhetetlen alkotóelemei.  A növényvédő 
szerek környezetbarát és egészségkímélő alkalmazásának jelentős elemei már más közösségi 
rendelkezések részét képezik. 

Az irányelv központi elemének ezért a nemzeti cselekvési tervnek kell lennie. 

Ebben az irányelvben kell a tagállamoknak a különféle önkéntes, jogszabályi és adott esetben 
adózási intézkedésekkel a fennmaradó kockázatok csökkentéséhez, illetve a növényvédő 
szerekkel való szakszerű bánásmód javításához szükséges összes intézkedést összegyűjteni. 
Ehhez elengedhetetlenül szükségesek a jobb képzés és felvilágosítás, a pontszerű szennyező 
források elleni küzdelem, az adatbázisok javítása, valamint az integrált növényvédelem 
konkretizálására tett erőfeszítések. Döntőek a folyamatos erőfeszítések, mivel az optimális 
növényvédelemre vonatkozó ismeret folyamatosan továbbfejlődik, és az erőfeszítések 
(felvilágosítás, ellenőrzés) megszakítása gyorsan az optimálisnál rosszabb körülményekhez 
vezethet.

Az irányelvnek, tekintettel a növényvédő szerek alkalmazásáról szóló létező és átfogó 
rendelkezésekre, a cselekvési tervek minimális tartalmára vonatkozó előírásokra kellene 
korlátozódnia. Különben, mint a Natura-2000 területén is új európai előírások születnek, 
amelyek egyértelműen ellentétesek az eddigi jogszabályokkal. 
Az integrált kártevő-szabályozást is már átfogóan definiálták a forgalomba hozatalról szóló 
rendeletre irányuló javaslatban, és 2014-től minden felhasználó számára kötelezően előírták. 
A vízjogi előírások keretén belül, illetve a növényvédő szerek forgalomba hozatalához 
gondoskodni kell a vízforrásterületeken (ivóvíz, talajvíz, vízfolyások, locsolási területek) a 
növényvédőszer-alkalmazás korlátozásáról.   Ehhez elegendő, hogy – csakúgy mint a Natura-
2000 esetében – különleges figyelemre és éberségre kötelezzék a tagállamokat. 
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A kötelező jellegű rendelkezésekről csak olyan területeken kell gondoskodni, amelyekről ez 
idáig egyáltalán nem volt szó, mint pl.: a képzés és továbbképzés, felvilágosítás és a gépek 
használata.

A nemzeti cselekvési tervek hatékonyságát a bizottság javaslatával szemben olyan egyértelmű 
rendelkezésekkel kell javítani, amelyek az aktualizálásra és az ellenőrzésre, a célok konkrét 
mérhetőségére és a nyilvánosság tájékoztatására vonatkoznak.

A peszticid fogalmát a jobb megértés kedvéért a „növényvédő szerre” cserélték, mivel az 
irányelv csak erre korlátozódik.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 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
címsor

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
a peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
a növényvédő szerek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról
(Ez a módosítás az egész jogalkotási 
szövegre érvényes; elfogadása esetén a 
teljes szövegben technikai kiigazítások 
lesznek szükségesek.)

Indokolás

Az irányelvben peszticidként csak növényvédő szereket említenek. Ezt a felhasználási terület 
egyértelműsége kedvéért a címben is kifejezésre kell juttatni.

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 

(3) A tagállamok nemzeti cselekvési tervei 
az irányelv központi elemei, amelyekkel a 
növényvédőszer-használat veszélyei 
csökkenthetők, és amelyekkel a nem vegyi 
növényvédelem ösztönözhetővé válik. A 
nemzeti cselekvési terveket egyéb vonatkozó 
közösségi jogszabály keretében kidolgozott 
végrehajtási tervekkel is össze kell hangolni, 
valamint a peszticidekkel kapcsolatos 
közösségi jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Módosítás: 3
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A nemzeti cselekvési tervek 
kockázatcsökkentésre irányuló célját a 
lehető legegyértelműbb módon definiálni 
kell. A cselekvési terveket rendszeresen 
ellenőrizni és aktualizálni kell. A 
tagállamok kötelessége, hogy a nemzeti 
cselekvési tervek keretén belül a probléma 
mindenkori helyzetének és a feltételeknek 
megfelelően megtalálják a jogszabályi, 
önkéntes és adott esetben adózási 
intézkedések megfelelő keverékét.

Módosítás: 4
(4) preambulumbekezdés

(4) A tagállamok által a nemzeti cselekvési 
terveikben meghatározott célkitűzésekre és 
cselekvésekre vonatkozó információk 
cseréje nagyon fontos szerepet játszik ezen 
irányelv célkitűzéseinek megvalósításában. 
Ezért helyénvaló felkérni a tagállamokat 
arra, hogy rendszeresen tegyenek jelentést a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak, 
különösen nemzeti cselekvési terveik 
végrehajtásáról és eredményeiről, valamint 
tapasztalataikról.

(4) A tagállamok által a nemzeti cselekvési 
terveikben meghatározott célkitűzésekre és 
cselekvésekre vonatkozó információk 
cseréje és a közvélemény tájékoztatása
nagyon fontos szerepet játszik ezen irányelv 
célkitűzéseinek megvalósításában. Ezért 
helyénvaló felkérni a tagállamokat arra, 
hogy rendszeresen tegyenek jelentést a 
Bizottságnak és a Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhető internetes adatbázist 
készítsen, amely lehetővé teszi a 
nyilvánosság és a többi tagállam számára, 
hogy a nemzeti cselekvési tervek 
célkitűzéseiről és eredményeiről 
tájékozódjanak.
A tervek elkészítése során legalább a 
növényvédő szerek fenntartható 
használatának az irányelvben 
megfogalmazott szempontjait vizsgálni kell.

Módosítás: 5
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(6) preambulumbekezdés

(6) Kívánatos, hogy a tagállamok képzési 
rendszereket hozzanak létre a peszticidek 
forgalmazói, tanácsadói és üzleti 
felhasználói számára, ami lehetővé teszi a 
jelenlegi és jövőbeni peszticid-
felhasználóknak, hogy teljes mértékben 
tudatában legyenek az emberi egészséget és 
a környezetet érintő lehetséges 
kockázatoknak, illetve az azokat a lehető 
legnagyobb mértékben csökkentő megfelelő 
intézkedéseknek. A üzleti felhasználók 
képzési tevékenységei összehangolhatók az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében 
megszervezett tevékenységekkel.

(6) Kívánatos, hogy a tagállamok 
folyamatos képzési rendszereket hozzanak 
létre a peszticidek forgalmazói, tanácsadói 
és üzleti felhasználói számára, ami lehetővé 
teszi a jelenlegi és jövőbeni peszticid-
felhasználóknak, hogy teljes mértékben 
tudatában legyenek az emberi egészséget és 
a környezetet érintő lehetséges 
kockázatoknak, illetve az azokat a lehető 
legnagyobb mértékben csökkentő megfelelő 
intézkedéseknek. A üzleti felhasználók 
képzési tevékenységei összehangolhatók az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében 
megszervezett tevékenységekkel.

Módosítás: 6
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek 
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a növényvédő szerek 
használatából származó lehetséges 
kockázatokat és a növényvédő szerek 
mezőgazdaságban és élelmiszer-
termelésben betöltött szerepét, a 
nyilvánosságot jobban kell tájékoztatni a 
növényvédő szerek és azok felelősségteljes 
használatának előnyeiről, hátrányairól, 
hasznosságáról és kockázatairól.

Indokolás 

A tervezett nyilvános tájékoztató és tudatosító kampányokban a növényvédő szerek lehetséges 
kockázatai mellett be kell mutatni a növényvédő szerek hasznosságát és fontosságát is a 
jelenlegi élelmiszer-termelésben.

Módosítás: 7
(9) preambulumbekezdés

(9) Mivel a gépekről és a 95/16/EK irányelv 
módosításáról (átdolgozás) szóló, 2006. 
május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti 

(9) Mivel a gépekről és a 95/16/EK irányelv 
módosításáról (átdolgozás) szóló, 2006. 
május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti 
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és tanácsi irányelv a peszticidek kijuttatását 
szolgáló berendezések forgalomba 
hozatalára vonatkozó, a környezetvédelmi 
követelmények teljesítését biztosító
szabályokról rendelkezik, az ilyen 
berendezésekből származó, peszticidek által 
okozott káros hatások további csökkentése 
érdekében helyénvaló a már használatban 
lévő, peszticidek kijuttatását szolgáló 
berendezésekre vonatkozó rendszeres 
műszaki vizsgálati rendszer előírása.

és tanácsi irányelv a környezetvédelmi 
követelményeket nem teljes mértékben 
biztosítja, az ilyen berendezésekből 
származó, peszticidek által okozott káros 
hatások további csökkentése érdekében 
helyénvaló a már használatban lévő, 
peszticidek kijuttatását szolgáló 
berendezésekre vonatkozó rendszeres 
műszaki vizsgálati rendszer előírása.

Módosítás: 8
(10) preambulumbekezdés

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva.

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést bejelentési vagy engedélyezési 
eljárásnak kell általánosan alávetni, annak 
biztosítása érdekében, hogy a légi 
permetezés csak abban az esetben legyen 
használható, amikor ennek egyértelmű 
előnye és környezetvédelmi haszna van más 
permetezési eljárásokkal összehasonlítva, 
vagy ahol nincs más megvalósítható 
alternatíva.

Módosítás: 9
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző sávok 
vagy sövények kialakításával. A védőzónák 
mérete különösen a talaj sajátosságaitól, az 
éghajlattól, a vízfolyás nagyságától és az 

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges a 
felszíni és felszín alatti vizek 
szennyezésének elkerülése a használatra 
vonatkozó, megfelelő szabályok és 
követelmények révén, amelyeket a 
növényvédő szerek engedélyezésekor kell 
megállapítani.
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érintett terület mezőgazdasági jellemzőitől 
függ. A peszticidek használata az 
ivóvízkivételre szánt területeken, 
közlekedési útvonalakon, például vasúti 
vágányokon, vagy azok mentén, zárt vagy 
különösen áteresztő felületeken a vízi 
környezet szennyezésének magasabb 
kockázatához vezethet. Az ilyen területeken 
a peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

Indokolás 
Növényvédő szerek használatakor be kell tartani a keretrendszerben vagy a hivatalos 
engedélyezésben az adott termékre megállapított használati szabályokat és veszteségmérséklő 
technikákat. Ezek az utasítások már szabályozzák a vízfelüleletektől való távolságot, tehát a 
további ütközési zónák követelménye túlzó. Továbbá a növényvédő szerek ivóvízgyűjtő 
területeken történő használatát már szabályozza az ivóvíz-kivételi területekre vonatkozó 
nemzeti szabályozás, ezért azt itt nem szükséges megemlíteni.

Módosítás: 10
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny 
területeken, mint például a vadon élő 
madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

(12) Nagyon érzékeny területeken, mint 
például a vadon élő madarak védelméről 
szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelv, valamint a természetes élőhelyek, 
vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv értelmében védett Natura 2000 
területeken. Más helyeken, például 
közparkokban, sportpályákon, játszótereken,
szükségesek lehetnek intézkedések a 
növényvédő szerek használatának 
csökkentésére az e területekre előírt 
közösségi célkitűzések teljesítése érdekében.
E szempontot figyelembe veszik a 
különösen védett területekre vonatkozó 
nemzeti cselekvési és kezelési tervek. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken az 
engedélyezés keretében megállapított 
használati szabályokon keresztül kell 
biztosítani, hogy ne álljon fenn a lakosság 
növényvédő szereknek való fokozott 
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kitettsége, vagy hogy a növényvédő szerek 
használatát lehetőség szerint korlátozzák.

Indokolás 

Az engedélyezett növényvédő szerek használatának csökkentésére irányuló törekvés 
tudományosan szükségtelen és elfogadhatalan. A növényvédő szerek „kényes” területeken 
való használatának korlátozása magában foglalja, hogy ezek a termékek kockázatot 
jelentenek, ami a szigorú nemzeti és felhasználási szabályoknak köszönhetően gyakorlatilag 
nem létezik. Az engedélyezési folyamatban a használatra megállapított szabályok kizárják az 
emberekre vagy a környezetre jelentett veszélyt, tehát minden további rendelkezés túlzó.

Módosítás: 11
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, 
kártevőkre vonatkozó ellenőrző 
intézkedések célzottabb alkalmazásához 
vezet, ideértve a peszticideket is. Ezért a 
szabályozás hozzájárul az emberi egészséget 
és a környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

(14) A tagállamoknak a nemzeti cselekvési 
tervekben elő kell segíteniük a kis peszticid 
felhasználású gazdálkodáshoz, különösen a 
biogazdálkodáshoz és az integrált kártevő-
szabályozáshoz szükséges előfeltételeket, 
ahogy azt a növényvédőszerek 
forgalombahozataláról szóló .../.../EK 
rendelet megállapítja, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket.

Módosítás: 12
2. cikk (1) bekezdés

(1) Ezt az irányelvet a növényvédő szerek 
formájában megjelenő peszticidekre kell 
alkalmazni, a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló, […]/EK 
rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően.

(1) Ezt az irányelvet a növényvédő szerekre
kell alkalmazni, a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló, […]/EK 
rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően.
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Módosítás: 13
3. cikk b) pont

b) „üzleti felhasználó”: valamennyi olyan 
természetes vagy jogi személy, aki 
peszticidek használatát szakmai 
tevékenysége keretében végzi, beleértve a 
kezelőket, technikusokat, alkalmazókat, 
önálló vállalkozókat a gazdálkodási és a 
nem gazdálkodási ágazatokban,

b) „üzleti felhasználó”: valamennyi olyan 
természetes vagy jogi személy, aki 
növényvédő szerek használatát szakmai 
tevékenysége keretében végzi, akár önálló 
vállalkozó, alkalmazott vagy egy 
meghatározott feladatra toborzott személy; 
az „üzleti felhasználók” tekintetében a 
tagállamok megkülönböztetést tehetnek a 
növényvédő szereket saját gazdaságukban 
önállóan felhasználni jogosult felhasználók 
és azon felhasználók között, akik harmadik 
személyek gazdaságaiban növényvédelmi 
szolgáltatások nyújtására jogosultak,·
Emellett felhasználónak kell tekinteni a 
golfpályákat, teniszpályákat és más 
szabadidős létesítményeket, nyilvános 
parkokat és olyan létesítményeket, mint az 
autóparkolók, utak, vasutak stb;

Indokolás 

Az angol szöveg a „professional user” kifejezést használja. Ennek német fordítása, a 
„gewerblicher Anwender”, helytelen. Az irányelvet nem csak egyedül a gazdálkodókhoz kell 
intézni, hanem annak a növényvédő szerek valamennyi felhasználójára vonatkoznia kell.

Módosítás: 14
3. cikk d) pot

d) „tanácsadó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki a peszticid
használatára vonatkozó tanácsot ad, 
beleértve az önálló tanácsadó szolgálatokat, 
kereskedelmi ügynököket, 
élelmiszergyártókat vagy adott esetben 
kiskereskedőket,

d) „tanácsadó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki rendelkezik a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
tanács adására jogosító, a tagállam által 
ehhez megkövetelt képzéssel vagy 
végzettséggel, a termény termesztésének 
helye szerinti tagállam módszereinek 
megfelelően és a Közösség által 
megállapított maradványérték-határok 
betartásával,·
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Módosítás: 15
3. cikk ia) pont (új)

ia) „felhasználási mutató”: az a paraméter, 
amely a peszticidhasználat intenzitása és a 
peszticidfüggőség értékelésére használható.

Módosítás: 16
4. cikk, cím

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek 
kockázatainak és az azoktól való 
függésnek a csökkentésére

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek 
kockázatainak és azok használatának a 
csökkentésére

Módosítás: 17
4. cikk (1) bekezdés 

(1) 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.

(1) A tagállamok – a gazdálkodókat, 
környezetvédőket, az ipari ágazatot és egyéb 
érdekelt feleket képviselő szervezetekkel 
való konzultáció után – nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a környezetre és a közegészségügyre a 
növényvédő szerek használatából eredő 
kockázatok csökkentésére; a nemzeti 
cselekvési tervek elkészítésekor figyelembe 
veszik a nemzeti, regionális és helyi szinten 
meglévő sajátos feltételeket.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett 
intézkedések társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásaira.

A nemzeti cselekvési terv állhat összefoglalt 
és nemzeti szinten csoportosított regionális, 
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illetve regionális és nemzeti tervekből.

Módosítás: 18
4. cikk (1a) bekezdés (új)

1a. A nemzeti cselekvési tervek a szükséges 
mennyiségben tartalmaznak előírásokat az 
5-13. cikkben megfogalmazott szempontok 
tekintetében. Ezeknek az előírásoknak 
figyelembe kell venniük a növényvédő 
szerek alkalmazásáról szóló más közösségi 
jogszabályok alapján készült terveket, 
illetve a 2000/60/EK irányelv szerinti 
operatív terveket. 
A nemzeti cselekvési tervekben szereplő 
intézkedések lehetnek különösen 
jogalkotási, adózási illetve önkéntes 
jellegűek, és a vonatkozó 
kockázatértékelések eredményein 
alapulnak.

Indokolás

Az irányelvnek legalább a minimális tartalmat, illetve a tervek készítésének keretén belül 
vizsgálati szempontokat kell említenie.  A kérdés, hogy mikor van szükség kiegészítő 
jogalkotásra, illetve előmozdító, adózási vagy egyéb jellegű intézkedésekre, a tagállamok 
hatáskörébe tartozik.

Módosítás: 19
4. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A nemzeti cselekvési tervnek részben a 
13. cikkben említett integrált 
növényvédelemből kell állnia, prioritást 
biztosítva a nem vegyi növényvédelmi 
intézkedéseknek, valamint a nem vegyi 
növényvédő szerek használatát választó 
gazdálkodóknak nyújtott ösztönzésből.

Módosítás: 20
4. cikk (2) bekezdés
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(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven belül 
nemzeti cselekvési terveikről tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven belül 
nemzeti cselekvési terveikről tájékoztatják a 
Bizottságot.

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

A nemzeti cselekvési terveket legalább 
ötévente felül kell vizsgálni, illetve a célok 
elérésétől függően aktualizálni kell. A 
vizsgálat arra vonatkozó elemzést is 
tartalmaz, hogy a nemzeti cselekvési terv 
megfelelő módon tartalmazza-e a 
kockázatokat, vagy azokat újra kell 
értékelni.A terveken végzett esetleges
változtatásokat, valamint a vizsgálat 
jelentősebb eredményeit haladéktalanul 
jelenteni kell a Bizottságnak.

Indokolás

A vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket mindenképpen pontosabban kell megfogalmaznia.  A 
többi tagállammal való közlés felesleges, amennyiben a Bizottság – amint az a javaslatban is 
szerepel – egy a nyilvánosság számára is elérhető adatbázist hoz létre (ld.: 4. cikk (2a) 
bekezdés (új)).

Módosítás: 21
4. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A Bizottság létrehoz és a nyilvánosság 
számára elérhetővé tesz egy internetes 
adatbázist a nemzeti cselekvési tervekről és 
az azokat érintő esetleges módosításokról, 
valamint a rendszeres ellenőrzések 
jelentősebb eredményeiről, különösen a 
célkitűzés eléréséhez kapcsolódó esetleges 
előrelépésekről, illetve kudarcokról, és azok 
indokairól.

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek egyik lényeges eleme a nyilvánosság részvétele. Ezért célszerű e 
terveket, illetve módosításaikat és a vizsgálatok eredményeit az egész európai nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tenni egy központi internetes adatbázison keresztül. Az adatbázissal 
megszűnik a tagállamokkal történő amúgy is felesleges közlési kötelezettség, amely a javasolt 
formában úgyis csak az eredeti tervekre, nem pedig a módosításokra vonatkozik.  Az 
interneten való közzététel révén az adatok harmadik országokkal való közlésére vonatkozó 
rendelkezés feleslegessé válik.
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Módosítás: 22
4. cikk (3) bekezdés

A Bizottság – adott esetben – a (2) 
bekezdéssel összhangban jelentett 
információt harmadik országok 
rendelkezésére bocsátja.

törölve

Indokolás

A módosítás a 4. cikk (2) módosításából és (2a) módosításából (új) következik. (16. és 17. 
módosítás)

Módosítás: 23
4. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A közösségi programok tervezése és 
megvalósítása közösségi támogatásra 
jogosult.

Módosítás: 24
5. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a megfelelő képzéshez.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a növényvédő szerek szakszerű 
alkalmazásáról szóló megfelelő és független 
képzéshez és továbbképzéshez, ami tükrözi 
az érintettek felelősségi szintjét és az 
integrált kártevő-szabályozásban betöltött 
sajátos szerepét.

Indokolás

Döntő, hogy a továbbképzés szervezésére gazdasági érdekektől meghatározott köröktől 
mentesen kerüljön sor. Ez nem zárja ki az ipari szakértők és a nem-kormányzati szervezetek 
részvételét. A tagállamok az ezen irányelv szerinti alapkövetelményeket teljesíthetik a 
megfelelő képzési ajánlatok révén is.
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Módosítás: 25
5. cikk (2) bekezdés

(2) A 20. cikk (1) bekezdésében említett 
dátumtól számított két éven belül a 
tagállamok olyan tanúsítvány-rendszert 
hoznak létre, amely legalább az I. 
mellékletben felsorolt témákat tárgyaló 
teljes képzési szakaszon való részvételről 
szolgáltat bizonyítékot.

(2) A 20. cikk (1) bekezdésében említett 
dátumtól számított három éven belül a 
tagállamok olyan képzési rendszert hoznak 
létre, amely legalább az I. mellékletben 
felsorolt témákat tárgyalja.

Indokolás 

Két év túlságosan rövid idő valamennyi gazdálkodó kötelező képzésére.

Módosítás: 26
5. cikk (3) bekezdés (1a) albekezdés (új)

Ezért az I. mellékletben említett 
tanúsítványok birtokosainak továbbképzést 
kell elvégezniük, a felelős nemzeti 
hatóságok által szükségesnek ítélt módon és 
időközönként.

Módosítás: 27
6. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint mérgezőként vagy nagyon 
mérgezőként besorolt peszticideket 
értékesítő forgalmazók rendelkeznek 
legalább egy olyan alkalmazottal, aki az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványt 
kapott, és aki az értékesítés helyén jelen van 
és elérhető, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fogyasztóknak a peszticid használatával 
kapcsolatban.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint mérgezőként vagy nagyon 
mérgezőként besorolt peszticideket 
értékesítő forgalmazók rendelkeznek 
legalább egy olyan alkalmazottal, aki az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett 5 évesnél 
nem régebbi tanúsítványt kapott, és aki az 
értékesítés helyén jelen van és elérhető, 
hogy tájékoztatást nyújtson a fogyasztóknak 
a peszticid használatával kapcsolatban.

Indokolás

Mivel a Bizottság hatásvizsgálata szerint a növényvédő szerek szakszerű alkalmazására 
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vonatkozó jogszabályi keretfeltételeket és a tudományos ismereteket folyamatosan módosítják, 
ezért célszerű a tanúsítványok érvényességi idejének korlátozása. 

Módosítás: 28
6. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a nem üzleti felhasználók számára 
nem engedélyezett peszticidek értékesítése 
kizárólag az 5. cikk (2) bekezdésében 
említett tanúsítvánnyal rendelkező üzleti 
felhasználók számára történhessen meg.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az engedélyezett növényvédő szerek
értékesítése kizárólag az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal 
rendelkező üzleti felhasználók számára és a
tagállamok által kijelölt, megfelelő 
képzettséggel rendelkező, hozzáértő 
szakemberek tanácsának megfelelően
történhessen meg.

Módosítás: 29
6. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy a nem 
üzleti felhasználásra szánt peszticideket 
forgalmazók adják meg a peszticid-
használat kockázataival kapcsolatos 
általános információkat, különösen azokat, 
amelyek a veszélyekre, az expozícióra, a 
megfelelő tárolásra, a kezelésre és a 
kijuttatásra, valamint az ártalmatlanításra 
vonatkoznak.

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy a nem 
üzleti felhasználásra szánt peszticideket 
forgalmaz  ók adják meg a forgalomba 
hozott növényvédő szerek szakszerű 
alkalmazására vonatkozó információkat, 
különösen azokat, amelyek a lehetséges 
kockázatokra, az expozícióra, a megfelelő 
tárolásra, a kezelésre és a kijuttatásra, 
valamint az ártalmatlanításra vonatkoznak.

Az (1) és (2) bekezdésben előírt 
intézkedéseket a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított négy éven belül 
meg kell hozni.

Az (1) és (2) bekezdésben előírt 
intézkedéseket a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított hét éven belül 
meg kell hozni.

Indokolás

Az előállítók és a forgalmazók részéről történő felvilágosítás céljának a növényvédő szerek 
szakszerű alkalmazásának kell lennie, messzemenőkig kizárva az egészségügyi és környezeti 
veszélyeket. A felvilágosítás témájának az egyes termékek kockázataira kell koncentrálnia, 
mivel ezek mind az anyag mind pedig a felhasználás módja szerint jelentősen változhatnak.

Szükséges a hosszabb átmeneti periódus, hogy a továbbképzési rendszer létrehozását követő 
első két évben elkerüljék a továbbképzés terén a kapacitástöbblet kialakulását.
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Módosítás: 30
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 
tájékoztató programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, a 
növényvédő szerek használata és kockázata, 
valamint az azok használatából eredő, 
lehetséges egészségügyi és környezeti 
hatások vonatkozásában. Emellett 
tájékoztatást kell nyújtani a növényvédő 
szerek mezőgazdaságban és élelmiszer-
termelésben betöltött szerepét, a 
növényvédő szerek felelős felhasználását és 
nem vegyi alternatíváikat illetően.

Indokolás 

Ez a módosítás biztosítja, hogy tájékoztató és a tudatosító programok ne csak a növényvédő 
szerek kockázataival foglalkozzanak. Jelenleg a nyilvánosan tárgyalt fő kérdés a növényvédő 
szerek veszélyeivel foglalkozik. E helyett – a javasolt módosításban meghatározottak szerint –
a célnak a növényvédő szerek használata szükségességére és fenntarthatóságára, valamint a 
mai élelmiszertermelésben betöltött szerepükre vonatkozó, tárgyilagos tájékoztatásnak kell 
lennie.

Módosítás: 31
8. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatban alkalmazott, a peszticid 
kijuttatásához használt berendezéseket és 
tartozékokat rendszeres időközönként 
megvizsgálják.

E célból a tagállamok a vizsgálatok 
ellenőrzését lehetővé tevő tanúsítvány-
rendszert hoznak létre.

(1) A tagállamok ösztönző rendszereket 
hoznak létre annak biztosítására, hogy az 
üzleti használatban alkalmazott, a peszticid 
kijuttatásához használt berendezéseket és 
tartozékokat rendszeres időközönként 
megvizsgálják.

Indokolás 

Az ösztönző rendszerek valószínűbben teremtik meg a felhasználók készségét a berendezések 
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ellenőrzésére , mint a kényszerítő intézkedések.

Módosítás: 32
8. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatra szánt, minden peszticid 
kijuttatásához használt berendezést és 
tartozékot a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított öt éven belül 
legalább egyszer megvizsgálnak, valamint 
azt, hogy kizárólag a vizsgálatot sikeresen 
teljesítő peszticid kijuttatásához használt 
berendezés és tartozék kerül üzleti 
használatba.

törölve

Indokolás 

Ezt a rendelkezést el lehet hagyni, figyelemmel a kiegészítő szabályokra.

Módosítás: 33
8. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok a vizsgálatok elvégzéséért 
felelős jóváhagyott szerveket jelölnek ki, és 
ezekről tájékoztatják a Bizottságot.

törölve

Indokolás

Az előírás felesleges.

Módosítás: 34
9. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtiltják a (2)–(6) 
bekezdések szerinti légi permetezést.

(1) A tagállamok előírásokat fogadnak el a 
légi permetezésről, figyelembe véve a (4) 
bekezdés előírásait.

Indokolás

A légi permetezés általános tiltása túlzóan bürokratikus és kevésbé célszerű, mivel 
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egyértelmű, hogy a növényvédőszer-alkalmazás más formái bizonyos esetekben kevéssé 
alkalmasak (szőlők, erdők). A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy a légi permetezés 
csak elengedhetetlen esetben kerüljön alkalmazásra. Annak eldöntése, hogy a légi permetezés 
esetén engedélyezési, vagy bejelentési eljárást alkalmaznak, a tagállamok saját hatáskörébe 
tartozik. Tekintettel a környezetvédelmi tájékoztatási irányelvre és a fennálló nemzeti 
rendelkezésekre, dokumentációra vonatkozó követelmények nem szükségesek. 

Módosítás: 35
9. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi 
kultúrákat, területeket és a kijuttatás 
különös követelményeit, ahol az (1) 
bekezdéstől eltérve engedélyezett a légi 
permetezés.

törölve

Indokolás

A módosítás a (1) és a (4) bekezdés módosításából következik.

Módosítás: 36
9. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok kijelölik az eltéréseket 
odaítélő illetékes hatóságokat, és ezekről 
tájékoztatják a Bizottságot.

törölve

Indokolás

Az előírás felesleges.

Módosítás: 37
9. cikk (4) bekezdés

(4) Eltérés csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

(4) A légi permetezés csak a következő
esetekben engedélyezhető:

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt kisebb hatást illetően,

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt kisebb hatást illetően,

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
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permetezéshez engedélyezettnek kell lennie, permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,
c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal; a 6. 
cikk (6) bekezdésének második albekezdése
megfelelően alkalmazandó;

Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő környezet 
védelméhez szükséges intézkedéseket.

ca) biztosítani kell a lakosok, járókelők 
időben történő figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő környezet 
védelméhez szükséges összes intézkedés
megtételét.
cb) a légi permetezést az illetékes 
hatóságnál előzetesen be kell jelenteni, 
vagy azzal engedélyeztetni kell;  

Indokolás

A tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy engedélyezési vagy bejelentési eljárást alkalmaznak. 
A légi permetezés azonban csak abban az esetben engedélyezhető, ha a (4) bekezdés 
rendelkezéseit betartják. A Bizottság javaslata szükségtelenül bürokratikus volt. Figyelembe 
kell venni a 6. cikk (3) bekezdés második albekezdés szerinti átmeneti időszakot.

Módosítás: 38
9. cikk (5) bekezdés

(5) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 
kérelmet kell benyújtania az illetékes 
hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják a (4) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését.

törölve

Indokolás

A módosítás az (1) és a (4) bekezdés módosításából következik. Lásd a 29. és a 32. módosítás 
indokolását.

Módosítás: 39
9. cikk (6) bekezdés

(6) Az illetékes hatóságok az odaítélt 
eltérésekről nyilvántartást vezetnek.

törölve
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Indokolás

Tekintettel a környezetvédelmi tájékoztatási irányelvre és a fennálló nemzeti rendelkezésekre, 
a dokumentációra vonatkozó követelmények nem szükségesek. 

Módosítás: 40
10. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) A tagállamok a nemzeti cselekvési tervek 
létrehozásának és végrehajtásának keretén 
belül gondoskodnak olyan intézkedésekről, 
amelyek megfelelő módon biztosítják a 
következőket a növényvédő szerek víztestek 
közelében való használata esetén:

Indokolás

Az eddigi megfogalmazás semmiképpen nem vezet a jogbiztonsághoz és a tervezés 
biztonságához, különösen nem az (1) bekezdés ez idáig nagyon bizonytalan megfogalmazása. 
Olyan problémákról van szó, amelyeket a tagállamoknak elsődlegesen a nemzeti cselekvési 
tervek keretén belül a 4. cikk szerint kell megoldaniuk.

Módosítás: 41
10. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a.) A tagállamok a nemzeti cselekvési 
tervek alkalmazásának és végrehajtásának 
keretén belül külön megvizsgálják a 
következő intézkedéseket a víztestek 
védelme érdekében:
a) a 2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban ütközési és 
védelmi zónákat alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos területeken, ahol tilos 
növényvédő szerek kijuttatása és tárolása; a 
védőzónák méretét a szennyezés kockázata 
és az érintett terület mezőgazdasági 
jellemzőinek függvényében kell 
meghatározni;.
b) megfelelő intézkedéseket hoznak a 
növényvédő szerek légi sodródásának 
korlátozása érdekében legalább a 
vízfolyások közvetlen közelében található, 
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függőlegesen növesztett növények esetében 
(gyümölcsösök, szőlő-, komlóültetvények);
c) megfelelő intézkedéseket hoznak, hogy a 
növényvédő szerek kijuttatását a lehető 
legkisebb mértékűre csökkentsék, vagy 
adott esetben megszüntessék a felszíni vagy 
talajvizekhez közeli utakon, 
vasútvonalakon, különösen áteresztő 
felületeken vagy egyéb infrastruktúrákon, 
illetve ezek mentén, vagy zárt felszínen, 
ahol magas a felszíni vízbe vagy a 
szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata;
az a) pont szerinti intézkedésekről minden 
nemzeti cselekvési tervben gondoskodni 
kell.

Indokolás

Az (1a) bekezdés a)-c) pontjának szövege lényegében megfelel a régi bizottsági javaslat (2)-
(4) bekezdésében szereplő szövegnek. Az intézkedések ugyanazt a célkitűzést követik, és ezért 
egy bekezdésben lettek összefoglalva. A vizek és az ivóvíz esetében alkalmazott ütközési és 
védelmi zónák döntő részei a nemzeti cselekvési terveknek. Amint azonban a dán példa is 
mutatja, az önkéntes intézkedések is lehetnek olyan hatékonyságúak, mint a kötelező jellegű 
jogszabályi rendelkezések.

Módosítás: 42
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő 
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki 
a vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

törölve

A védőzónák méretét a szennyezés 
kockázata és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőinek függvénye 
szerint határozzák meg.

Indokolás

Jelenleg (1a) bekezdés (új) a) pont (lásd a 41. módosítást).
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Módosítás: 43
10. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket a 
peszticidek légi sodródásának korlátozása 
érdekében legalább a vízfolyások közvetlen 
közelében található, függőlegesen 
növesztett növények esetében, beleértve a 
gyümölcsösöket, szőlő-, 
komlóültetvényeket.

törölve

Indokolás

Jelenleg (1a) bekezdés (új) b) pont (lásd a 41. módosítást).

Módosítás: 44
10. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben 
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, 
vagy zárt felszínen, ahol magas a felszíni 
vízbe vagy a szennyvízelvezető rendszerbe 
jutás kockázata.

törölve

Indokolás

Jelenleg (1a) bekezdés (új) c) pont (lásd a 41. módosítást).

Módosítás: 45
11. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés, bevezetés

(1) A tagállamok – a szükséges higiéniai és 
közbiztonsági követelmények megfelelő 
figyelembe vételével – biztosítják, a 
következő intézkedések elfogadását:

(1) A tagállamok a megfelelő 
kockázatértékelések eredményeit veszik 
alapul, és biztosítják a következő 
intézkedések elfogadását:
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Indokolás 

A növényvédő szerek kényes területeken történő használatának korlátozásához a megfelelő 
kockázatértékelésnek kell alapul szolgálnia. A lényeg nem a használat megtiltása, hanem az 
adott védelmi célkitűzésre figyelemmel a körültekintő és alacsony szintű növényvédőszer-
használat biztosítása. A Natura 2000 övezetre vonatkozó rendeletekben minden esetet lefedő 
tilalmak és követelmények lettek megállapítva, tehát a szubszidiaritás elvének szem előtt 
tartásával további külön szabályozás nem szükséges.

Módosítás: 46
11. cikk első bekezdés a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok a szükséges minimumra 
korlátozzák, vagy teljesen megszüntetik a 
peszticidek használatát a nyilvánosság vagy 
az érzékeny lakosság által rendszeresen
használt területeken, de legalább a 
parkokban, a nyilvános kertekben, a 
sportpályákon, az iskolák területén és a 
játszótereken.

Indokolás

A magyarázat pontosításáról van szó. Nem a tiltás a döntő, hanem a lehető legcsekélyebb 
növényvédőszer-alkalmazás a közterületek specifikus védelmétől függően. A közintézmények 
esetében történő csekély alkalmazás miatt ezt a rendelkezést a tagállamok nyilvánvalóan már 
most széles körben átvették.

Módosítás: 47
11. cikk (1) bekezdés első albekezdés b) pont és második albekezdés

b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák 
a peszticidek használatát különleges 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

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

törölve
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Módosítás: 48
11. cikk első a. bekezdés (új)

A növényvédő szerek Natura 2000 
területeken való korlátozása nem áll 
ellentétben a strukturális alapokra 
vonatkozó rendeletek és a vidékfejlesztésről 
szóló rendeletek szerinti támogatások 
önkéntességével.

Indokolás

Az utolsó mondat beszúrása szükséges annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a Natura-
2000 területeken a növényvédő szerek alkalmazásának korlátozása a védelmi célkitűzések 
végrehajtása érdekében semmilyen módon nem sérti a támogatás önkéntességének elvét. A 
Bizottság főigazgatóságai ez idáig nem adtak erre egyértelmű magyarázatot, ami a 
tagállamokban jelentős jogbizonytalanságot keltett, és megnehezíti a mezőgazdasági jellegű 
környezetvédelmi intézkedések végrehajtását.

Módosítás: 49
12. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a következő tevékenységek ne 
veszélyeztessék az emberi egészséget vagy 
biztonságot, és a környezetet:

(1) A tagállamok  a nemzeti cselekvési 
tervek keretén belül, a vonatkozó 
kockázatértékelések alapján adott esetben 
szükséges intézkedéseket fogadnak el annak 
biztosítása érdekében, hogy a következő 
tevékenységek ne veszélyeztessék az emberi 
egészséget vagy biztonságot, és a 
környezetet:

Indokolás

A javasolt intézkedéseket integrálni kell a nemzeti cselekvési tervekbe. Elsődlegesen arról van 
szó, hogy megfelelő intézkedésekkel a már létező rendelkezéseket valóban végrehajtsák. 
Előírásokból a tagállamokban nincs hiány.

Módosítás: 50
12. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést a nem üzleti 
felhasználók számára engedélyezett 
peszticidekkel kapcsolatban a veszélyes 
kezelési műveletek elkerülése érdekében.

(2) A tagállamok a nemzeti cselekvési tervek 
keretén belül, a vonatkozó 
kockázatértékelések alapján adott esetben 
szükséges intézkedéseket fogadnak el a nem 
üzleti felhasználók számára engedélyezett 
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peszticidekkel kapcsolatban a veszélyes 
kezelési műveletek elkerülése érdekében.

Indokolás

Lásd a 46. módosítás indokolását.

Módosítás: 51
12. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
tárolóterületet hoznak létre a peszticidek 
számára oly módon, hogy minden nemkívánt 
kibocsátás megelőzhető legyen.

(3) A tagállamok a nemzeti cselekvési tervek 
keretén belül, a vonatkozó 
kockázatértékelések alapján adott esetben 
szükséges intézkedéseket fogadnak el azzal 
a céllal, hogy gondoskodjanak arról, hogy 
tárolóterületet hozzanak létre a peszticidek 
számára oly módon, hogy minden nemkívánt 
kibocsátás megelőzhető legyen.

Indokolás

Lásd a 46. módosítás indokolását.

Módosítás: 52
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 ösztönző rendszereket 
hoznak létre az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást
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Indokolás 

Az ösztönző rendszerek valószínűbben teremtik meg a felhasználók készségét a berendezések 
ellenőrzésére, mint a kényszerítő intézkedések. Emellett hangsúlyozni kell, hogy a növényvédő 
szerek emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatását értékelik az engedélyezési folyamat 
során. Feltételezhető, hogy az engedélyezett növényvédő szerek helyes használat esetén nem 
fejtenek ki a céljuktól eltérő hatást.

Módosítás: 53
13. cikk (2) bekezdés

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

törölve

Indokolás

Az (1) bekezdés kiegészült a szöveggel (lásd 49. módosítás).

Módosítás: 54
13. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2014. január 1-ig a peszticidek 
minden üzleti felhasználója alkalmazza az 
integrált kártevő-szabályozás általános 
szabványait.

törölve

Indokolás

Az (5) bekezdésben szereplő rendelkezésről a növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló rendelet 52. cikkében már rendelkeztek.

Módosítás: 55
13. cikk (6) bekezdés

(6) A tagállamok megállapítanak minden 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy a 
gazdálkodókat az integrált kártevő-
szabályozás terményspecifikus 
szabványainak végrehajtására ösztönözzék.

törölve
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Indokolás

Az (1) bekezdés kiegészült a (6) bekezdéssel (lásd 49. módosítás).

Módosítás: 56
13. cikk (7) bekezdés

(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait 
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni.

(7) A tagállamok segítése érdekében a 
Bizottság kidolgoztathatja az integrált 
növényvédelem (1) bekezdésben említett 
általános szabványait a(z) […]/EK rendelet 
52. cikkében meghatározott eljárással 
összhangban, és ösztönzi az érdekelt felek 
nyilvános részvételét.

Módosítás: 57
13. cikk (8) bekezdés

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban lehet kidolgozni.

törölve

Indokolás 

El kell utasítani az integrált kártevő-szabályozás Európa-szerte érvényes szabványainak 
bevezetését, mivel az nem tudja figyelembe venni Európa helyi természeti és éghajlati 
viszonyainak változatosságát, és ellentétes az integrált mezőgazdaság filozófiájával, hiszen a 
helyi viszonyok képezik minden intézkedés legfőbb alapját.

Módosítás: 58
13. cikk (8a) bekezdés (új)

8a. Az 1782/2003/EK rendelet III. 
mellékletével kapcsolatban a 3. cikk szerinti 
közvetlen kifizetésben részesülők 
kötelezettségei a növényvédő szerek 
alkalmazásának tekintetében teljesítettnek 
tekintendők, amennyiben az 5. és a 6. cikk 
szerinti képzés, illetve továbbképzés, illetve 
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a 8. cikk követelményeinek megfelelő gépek 
alkalmazásának bizonyítása megtörtént. 

Indokolás

A növényvédő szerek szakszerű alkalmazásának lényeges feltételei közé tartozik a megfelelő 
ismeret és a gépek kifogástalan működése. Ezért a keresztmegfelelés bizonyítékaként 
elegendőnek tűnik a továbbképzésre és a berendezések működésére vonatkozó megfelelő 
tanúsítványok bemutatása. Amennyiben további előírásokra irányuló ellenőrzések (cross-
checks) során mégis felmerülnek vétségek, az 1782/2003/EK rendelet szerinti szankciókat 
természetesen továbbra is alkalmazni kell.

Módosítás: 59
14. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság harmonizált kockázati 
indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
megfelelő indikátorokat fogadhatnak el.

(1) A Bizottság harmonizált kockázati és 
használati indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
megfelelő indikátorokat fogadhatnak el.

Indokolás 

Az indikátorokat a peszticidek használatára is meg kell állapítani.

Módosítás: 60
14. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A tagállamok a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött statisztikai 
adatokat a következő célokra használják:

(2) A tagállamok adott esetben a(z) 
[ESTAT…]/EK rendelettel összhangban 
gyűjtött statisztikai adatokat a következő 
célokra használják:

Indokolás

Amennyiben a statisztikai rendeletet mégsem fogadják el, más statisztikai adatokat kell 
használni.
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Módosítás: 61
14.cikk (2) bekezdés, a) pont

a) a nemzeti szintű közös és harmonizált
kockázati indikátorok kiszámítása,

a) a nemzeti szintű közös és harmonizált 
kockázati és használati indikátorok 
kiszámítása,

Indokolás 

Lásd az 51. módosítást.

Módosítás: 62
14. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)

ba) a kártevők és betegségek előfordulási 
trendjeinek és a gombák kialakulásának 
azonosítása;

Indokolás 

Figyelmet kell fordítani a fent említett kérésekre is, mivel azok is befolyásolják a növényvédő 
szerek használatának kockázati indikátorait. 

Módosítás: 63
14. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) a nemzeti cselekvési tervek 
elkészítésére, elbírálására és kiigazítására.

Módosítás: 64
14. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerint 
végrehajtott értékelések eredményeit 
továbbítják a Bizottsághoz és a többi 
tagállamhoz.

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerint 
végrehajtott értékelések eredményeit 
továbbítják a Bizottsághoz.

Az eredményeket a 4. cikk (2a) bekezdéssel 
összhangban internetes adatbázison 
keresztül a nyilvánosság rendelkezésére 
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bocsátják.

Indokolás

A módosítás a 4. cikk (2a) bekezdésének beillesztéséből következik.

Módosítás: 65
14. cikk (4) bekezdés első albekezdés

(4) A Bizottság a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött statisztikai 
adatokat, valamint a (3) bekezdésben 
említett információt használja a közösségi 
szintű kockázati indikátorok kiszámításához, 
a peszticidek használatából származó 
kockázatok tendenciáinak megbecslésére.

(4) A Bizottság adott esetben a(z) 
[ESTAT…]/EK rendelettel összhangban 
gyűjtött statisztikai adatokat, valamint a (3) 
bekezdésben említett információt használja a 
közösségi szintű kockázati és használati 
indikátorok kiszámításához, a peszticidek 
használatából származó kockázatok 
tendenciáinak megbecslésére.

Módosítás: 66
14. cikk (4) bekezdés második a. albekezdés (új)

Az eredményeket a 4. cikk (2a) bekezdéssel 
összhangban internetes adatbázison 
keresztül a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátják.

Indokolás

A módosítás a 4. cikk (2a) bekezdésének (új) beillesztéséből következik.

Módosítás: 67
14. cikk (5) bekezdés

(5) A Bizottság a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött 
statisztikai adatokat, valamint a (3) 
bekezdésben említett információt 
használja a közösségi szintű kockázati 
indikátorok kiszámításához, a 
peszticidek használatából származó 
kockázatok tendenciáinak 
megbecslésére.

(6) A Bizottság a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött 
statisztikai adatokat, valamint a (3) 
bekezdésben említett információt 
használja a közösségi szintű kockázati 
és használati indikátorok 
kiszámításához, a peszticidek 
használatából származó kockázatok 
tendenciáinak megbecslésére.
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Indokolás 

Lásd az 59. módosítást.

Módosítás: 68
14. cikk (5a) bekezdés (új)

5a. Az adatfelvétel során figyelni kell arra, 
hogy a gazdálkodókat ne terheljék további 
dokumentációs kötelezettségekkel, valamint 
aránytalan mértékű bejelentési és 
jelentéstételi kötelezettséggel.

Indokolás

A gazdálkodókra már jelenleg is jelentős dokumentációs és jelentéstételi kötelezettség hárul. 
Amennyiben a növényvédő szerek vonatkozásában statisztikai rendelet készül, arra kell 
figyelni, hogy a gazdálkodókat ne terheljék további dokumentációs kötelezettségekkel, 
valamint aránytalan mértékű bejelentési és jelentéstételi kötelezettséggel. Rendszerint az 
önkéntes alapon történő szúrópróbaszerű ellenőrzés stb., illetve a végrehajtott ellenőrzések 
eredménye elegendő.

Módosítás: 69
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen, 
legalább azonban ötévente benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

A tervek ellenőrzésére is érvényes határidők kiigazítása.

Módosítás: 70
15a. cikk (új)

15a. cikk



AD\658220HU.doc 35/38 PE 378.875v02-00

HU

A Bizottság létrehoz egy európai alapot a 
kisebb nagyságrandű kérelmekre, hogy 
ösztönözze a tagállamok kutatási 
intézményei közötti együttműködést a 
növények nem nagyüzemi termesztésben 
való felhasználására irányuló kutatásokkal 
kapcsolatban.
Az alap kiegészítéseként a Bizottság 
létrehoz egy platformot, amelynek révén 
kicserélhetők a növényvédő szerek nem 
nagyüzemi művelésben történő 
felhasználására és a növényvédő szerek 
fenntartható használatára vonatkozó 
információk és legjobb gyakorlatok.

Módosítás: 71
16. cikk első albekezdés

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv szerint elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat, és minden 
szükséges intézkedést meghoznak e 
rendelkezések végrehajtásának biztosítására. 
A kivetett szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv 6., 8., és 9. cikke szerint elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat, és minden 
szükséges intézkedést meghoznak e 
rendelkezések végrehajtásának biztosítására. 
A kivetett szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

Indokolás

A szankciókra vonatkozó rendelkezés pontosítása.

Módosítás: 72
16a. cikk (új)

16a. cikk
A 2004/35/EK irányelv rendelkezéseit nem 
kell alkalmazni, ha a gazdálkodók az 
engedélyezési szabályokkal összhangban 
használnak növényvédő szereket.
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Indokolás 

Nem vonhatók felelősségre a 2004/35/EK irányelv értelmében vett környezeti károkozásért 
azok a gazdálkodók, akik betartják a növényvédő szerekre vonatkozó érvényes jogszabályi 
rendelkezéseket. Az engedélyezett növényvédő szerek használati szabályoknak megfelelő 
felhasználásának mentesítenie kell a gazdálkodókat a 2004/35/EK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdése szerinti felelősség alól.

Módosítás: 73
18. cikk (2) bekezdés

(2) Az e bekezdésre tett hivatkozások során 
az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikke 
alkalmazandó, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.

törölve

Indokolás

Szerkesztési hiba kiigazítása. Az 1999/468/EK határozat 3. cikkére történő utalás felesleges, 
mivel erre az eljárásra sehol nem hivatkoznak a szövegben.

Módosítás: 74
18. cikk (3) bekezdés

(3) Az e bekezdésre tett hivatkozások során 
az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikke 
alkalmazandó, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.

(3) Az e bekezdésre tett hivatkozások során 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-
(4) bekezdése és 7. cikke alkalmazandó, 
tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében előírt időszak három hónap.

Indokolás

A komitológia kiigazítása elengedhetetlen, mivel ez az irányelv néhány helyen biztosítja, hogy 
az általános jellegű, jelentőséggel nem bíró rendelkezéseket a szabályozási bizottsági 
eljárásban módosíthassák (5. cikk (3) bekezdés, 8. cikk (5) bekezdés és 14. cikk (1) bekezdés), 
amire azóta bevezették a „szabályozási bizottsági eljárás ellenőrzéssel” című 2000/512/EK 
tanácsi határozatot.  A határidők 1999/468/EK határozat 5a cikkének (6) bekezdés szerinti 
megállapítása nem szükséges, mivel nem várhatók különlegesen sürgős esetek.

Módosítás: 75
19. cikk (1) bekezdés ca) pont
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ca) a 4. cikk (2a) bekezdése szerinti 
internetes adatbázis kiépítése.

Indokolás

A módosítás a 4. cikk (2a) bekezdésének beillesztéséből következik.
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