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RÖVID INDOKOLÁS

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló rendeletre irányuló javaslat lényegében a 
91/414/EK irányelv helyébe lép. A javaslat a következőket irányozza elő: a növényvédő 
szerek hatóanyagának és egyéb összetevőinek (ellenanyagok (kizárólagos engedélyező 
jegyzék), kölcsönhatás-fokozók (kizárólagos engedélyező jegyzék), segédanyagok (tiltó 
jegyzék)) egész Európára kiterjedő engedélyezése (vagy egész Európára kiterjedő tiltása a 
segédanyagok esetében), a növényvédő szerek nemzeti engedélyezése az újonnan kialakított 
földrajzi zónákon belüli, megkönnyített kölcsönös elismeréssel együtt, a problémás anyagokat 
tartalmazó növényvédő szerek összehasonlító vizsgálata, új szabályok a kisebb jelentőségű 
felhasználásra vonatkozóan, új szabályok az adatvédelemre és a bizalmas kezelésre, valamint 
az értékesítésre és a felhasználásra vonatkozóan.

Noha a növényvédő szerek negatív hatást gyakorolhatnak az emberi egészségre és a 
környezetre, kétségtelen, hogy elengedhetetlenek a minőségi mezőgazdasági termékek 
megfizethető áron történő termelésének biztosításához. A kártevők elleni hatékony 
védekezéshez biztonságos vegyipari termékek széles skálájára van szükség. A növényvédő 
szerek lényeges szerepet játszanak a növényegészségnek és a korlátozott erőforrások –
például a talaj – hatékony felhasználásának biztosítására irányuló minden közösségi 
stratégiában. 

A mezőgazdaságnak olyan engedélyezési eljárásra van szüksége, amely 

• kiszámítható,

• megbízható eredményekkel szolgál, 

• nem akadályozza meg a biztonságos termékek piacra jutását pusztán eljárási okok 
miatt,

• nagyobb fokú harmonizációhoz vezet a növényvédő szerek forgalomba hozatala 
tekintetében,

• figyelembe veszi, hogy szükség van a kisebb jelentőségű felhasználásokra vonatkozó 
speciális szabályokra,

• egyenlő esélyeket teremt az európai mezőgazdasági termelők számára, valamint

• mindezek által hivatalosan minimálisra csökkenti az illegális (kereskedelmi és 
felhasználási) gyakorlatokat Európában.

Az előadó támogatja a Bizottság megközelítésének fő irányvonalát, mely szerint meg kell 
könnyíteni a tesztelt, biztonságos és környezetbarátabb növényvédő szerek elismerését és 
elérhetőségét egy adott zónán belül, harmonizálni kell az inaktív anyagok első alkalommal 
történő engedélyezését, el kell ismerni a kisebb jelentőségű felhasználásokra vonatkozó 
speciális szabályok szükségességét, valamint átfogóbbá kell tenni az engedélyezési eljárást.
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Mindazonáltal az előadó változtatásokat javasol arra irányulóan, hogy a tisztán eljárási jellegű 
határidők számának csökkentése által egyszerűsödjön az engedélyezési eljárás. Javasolja 
továbbá, a Bizottsággal ellentétben, hogy tartsák meg a 91/414/EK irányelvnek az ideiglenes 
engedélyezésre vonatkozó szabályait annak érdekében, hogy mielőbb biztonságos és 
innovatív termékeket tegyenek elérhetővé a mezőgazdasági termelők számára, valamint 
javasolja, hogy vezessenek be a párhuzamos importokra vonatkozó szabályokat az 
engedélyezési eljárás további harmonizációja érdekében. Az előadó emellett javasolja a 
növényvédő szerek zónák közötti elismerésének megkönnyítését annak lehetővé tétele 
mellett, hogy a tagállamok a különböző felhasználási minták stb. alapján további feltételeket 
írjanak elő. 

A növényvédő szerek kisebb jelentőségű felhasználásának engedélyezésére vonatkozó 
változtatások célja a tagállamok, a Bizottság és a vállalatok ösztönzése arra, hogy több 
beruházást eszközöljenek ezen a területen.

A növényvédő szerek engedélyezésének kockázatalapú megközelítésen kell alapulnia, mivel 
egy adott anyaggal kapcsolatos kockázat jelentős eltéréseket mutathat az adagolástól, a 
kockázatcsökkentő intézkedésektől és a természetes környezettől függően. Megszüntetési 
kritériumok csak kivételesen vezethetők be. Az előadó ezért javasolja a legtöbb megszüntetési 
kritérium jellegének a Bizottság által javasoltak szerinti megváltoztatását, illetve bizonyos 
olyan anyagok „aggodalomra okot adó anyagokként” való besorolásához történő 
alapulvételét, amelyeket összehasonlító vizsgálatnak kell alávetni. Az aggodalomra okot adó 
anyagokra vonatkozó engedélyek érvényességének meg kell egyeznie a más anyagokra 
vonatkozó engedélyek érvényességével, mivel kötelező a speciális ellenőrzés, és az engedélyt 
bármikor visszavonhatják. A kártevők elleni fenntartható és hatékony védekezéshez új és 
innovatív szerekre van szükség. Új termékeket csak akkor gyártanak, ha megfelelően védik a 
kutatásokban részt vevő vállalatok tudományos ismereteit.

A helyes környezetvédelmi gyakorlat felesleges definiálása, valamint az integrált 
növényvédelem változékony elveinek való megfelelés megszabott határideje törlésre került. 

Az előadó megpróbálta csökkenteni a mezőgazdasági termelőkre nehezedő bürokratikus 
terheket. Mivel sok végrehajtási szabály a komitológiára marad, a mezőgazdasági termelőkre 
nehezedő adminisztratív terhek könnyítése főként a tagállamokra és a Bizottságra hárul.
Mivel a javasolt komitológiai szabályok nem felelnek meg a Tanács, az Európai Parlament és 
a Bizottság legutóbbi megállapodásainak, az előadó arra kéri az illetékes bizottságot, hogy 
vizsgálja meg alaposabban ezt a kérdést. Jogalkotási jellegű döntéseket nem bízhatunk 
egyedül a Bizottságra. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás:1
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) A Közösségben többfajta növény is 
jelentőséggel bír mind a nagy-, mind a 
kisüzemi termesztés szempontjából. E 
különböző növényfajtákat különböző 
növényvédő szerek használatának 
engedélyezése révén kell védeni.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét. 
Külön figyelmet kell fordítani a népesség 
érzékeny csoportjainak, mint például a 
várandós nők, a csecsemők és a gyermekek 
védelmére. Az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni és annak biztosítania kell, hogy 
az iparág igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét, és 
egyúttal biztosítsa az európai mezőgazdaság 
versenyképességét. Külön figyelmet kell 
fordítani a népesség érzékeny csoportjainak, 
mint például a várandós nők, a csecsemők és 
a gyermekek védelmére. Az 
elővigyázatosság elvét kell alkalmazni és 
annak biztosítania kell, hogy az iparág 
igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

Indokolás

Az elfogadott intézkedések és határozatok a világpiaci versenyképesség szempontjából nem 
okozhatnak hátrányt a Közösség mezőgazdaságának.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 3
(9) preambulumbekezdés

(9) A növényvédő szerek csak olyan 
anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről 
kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a 
növénytermesztésben és várhatóan nem lesz
káros hatásuk az emberek vagy az állatok 
egészségére, illetve nem jelentek 
elfogadhatatlan környezetterhelést. Ahhoz, 
hogy a védelem ugyanolyan szintje 
érvényesüljön valamennyi tagállamban, 
közösségi szinten kell döntést hozni arról, 
hogy az ilyen anyagok elfogadhatóak-e vagy 
sem.

(9) A növényvédő szerek csak olyan 
anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről 
kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a 
növénytermesztésben és sem nekik, sem a 
szermaradékoknak nem lehet káros hatásuk 
az emberek vagy az állatok egészségére, 
illetve nem jelentek elfogadhatatlan 
környezetterhelést. Ahhoz, hogy a védelem 
ugyanolyan szintje érvényesüljön 
valamennyi tagállamban, közösségi szinten 
kell döntést hozni arról, hogy az ilyen 
anyagok elfogadhatóak-e vagy sem.

Indokolás

Előfordul, hogy a szermaradékok károsabb hatást gyakorolnak, mint maga a szer. Ezért 
kutatómunkával meg kell vizsgálni a szermaradékoknak az emberek és az állatok egészségére, 
illetve a környezetre gyakorolt hatásait.

Módosítás: 4
(13) preambulumbekezdés

(13) A biztonság érdekében a hatóanyagok 
jóváhagyási eljárásának idejét korlátozni 
kell. A jóváhagyási eljárási időnek 
arányosnak kell lennie az adott hatóanyag 
használatával járó lehetséges 
kockázatokkal. Jóváhagyás megújításának 
elbírálásakor figyelembe kell venni a szóban 
forgó hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek tényleges használatával szerzett 
tapasztalatokat, és a tudományos és 
technológiai fejlődés eredményeit. Az első 
megújítás után az ilyen anyagot később csak 
akkor lehet felülvizsgálni, ha vannak jelei 
annak, hogy az már nem felel meg e 
rendelet előírásainak.

(13) A biztonság érdekében a hatóanyagok 
jóváhagyási eljárásának idejét korlátozni 
kell. Jóváhagyás megújításának elbírálásakor 
figyelembe kell venni a szóban forgó 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek tényleges használatával szerzett 
tapasztalatokat, és a tudományos és 
technológiai fejlődés eredményeit. Az első 
megújítás után programot kell alkotni ezen 
anyagok rendszeres megújítására 
vonatkozóan.
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Indokolás

Ez a módosítás garantálja, hogy a pozitív listára (91/414 irányelv, 1. melléklet) 1991 óta 
felkerült új és régebbi szerek felülvizsgálata rendszeresen megtörténik, és kockázataikat 
figyelembe veszik.

Módosítás: 5
(21) preambulumbekezdés

(21) Az engedélyezést szabályozó 
rendelkezéseknek feltétlenül biztosítaniuk 
kell a magas szintű védelmet. A növényvédő 
szerek engedélyezésekor ezért az emberek 
vagy az állatok egészségének, valamint a 
környezetnek a védelme elsőbbséget kell, 
hogy élvezzen a növénytermesztés 
fejlesztésével szemben. Ennélfogva 
növényvédő szer forgalomba hozatala előtt 
igazolni kell, hogy az egyértelműen előnyös 
a növénytermesztés szempontjából és nincs 
káros hatása az emberek vagy az állatok 
egészségére, illetve nem terheli 
elfogadhatatlan módon a környezetet.

21) Az engedélyezést szabályozó 
rendelkezéseknek feltétlenül biztosítaniuk 
kell a magas szintű védelmet. A növényvédő 
szerek engedélyezésekor ezért az emberek 
vagy az állatok egészségének, valamint a 
környezetnek a védelme elsőbbséget kell, 
hogy élvezzen a növénytermesztés 
fejlesztésével szemben. Ennélfogva 
növényvédő szer forgalomba hozatala előtt 
igazolni kell, hogy az nem jár káros 
hatással az emberek és az állatok 
egészségére, valamint a környezetre, és a 
növénytermesztés szempontjából az érintett 
földrajzi területen egyértelműen előnyös.

Módosítás: 6
(22a) preambulumbekezdés (új)

(22a) Az optimális növényvédelemhez 
különböző biztonságos növényvédő szerekre 
van szükség. Ezért az engedélyezési 
eljárásnak minél gyorsabbnak kell lennie. 
Meg kell tartani az ideiglenes 
engedélyezést, és harmonizálni kell a 
párhuzamos importokra vonatkozó 
szabályokat.

Módosítás: 7
(24) preambulumbekezdés
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(24) A felesleges párhuzamosságok 
elkerülése, az iparág és a tagállamok 
adminisztrációs terheinek csökkentése és a 
növényvédő szerek összehangoltabb 
beszerezhetőségének biztosítása érdekében a 
valamely tagállam által kiadott engedélyeket 
el kell fogadniuk más olyan tagállamoknak 
is, amelyekben az ökológiai és éghajlati 
viszonyok hasonlóak. Az Európai Unióban 
ezért engedélyezési zónákat kell kialakítani 
az ilyen viszonyok alapján, ami 
megkönnyítené az engedélyek kölcsönös 
elismerését.

(24) A felesleges párhuzamosságok 
elkerülése, az iparág és a tagállamok 
adminisztrációs terheinek csökkentése és a 
növényvédő szerek összehangoltabb 
beszerezhetőségének biztosítása érdekében a 
valamely tagállam által kiadott engedélyeket 
el kell fogadniuk más olyan tagállamoknak 
is, amelyekben az ökológiai és éghajlati 
viszonyok hasonlóak. Az Európai Unióban 
ezért engedélyezési zónákat kell kialakítani 
az ilyen viszonyok alapján, az engedélyek
valódi kölcsönös elismerésének elérése 
érdekében.

Indokolás

A növényvédő szerek működőképes belső piacának végleges kialakítása érdekében létre kell 
hozni az uniós szintű engedélyezést. Az engedélyezési eljárás keretében a felhasználás 
szempontjából további követelményeket és korlátozásokat is figyelembe kell venni (például a 
távolsági korlátozásokat, a használat bizonyos időnkénti felfüggesztését stb.).

Módosítás: 8
(24a) preambulumbekezdés (új)

(24a) Az adott zónán belüli kölcsönös 
elismerés felgyorsítja és megkönnyíti a 
növényvédő szerek engedélyezési eljárását. 
Mivel a felhasználási minták és a 
természetes körülmények eltérőek lehetnek 
adott zónán belül, a tagállamoknak 
jogosultaknak kell lenniük arra, hogy 
speciális feltételeket szabjanak meg a 
felhasználásra vonatkozóan. A 
tagállamoknak nem kell elismerniük 
valamely engedély adott tagállam által 
történő visszavonását ugyanazon a zónán 
belül, ha bizonyítani tudják, hogy a 
területükön fennálló körülmények lehetővé 
teszik a biztonságos felhasználást. A 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
növényvédő szerek engedélyezési 
eljárásának minden szakaszában.
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Módosítás: 9
(24b) preambulumbekezdés (új)

(24b) A tagállamok engedélyezési zónákra 
történő felosztása az első lépésnek 
tekinthető a növényvédő szerek egységes 
belső piacának kialakítása felé vezető úton, 
amikor is egy növényvédő szer engedélye az 
egész Európai Unióban érvényes lesz. A 
Bizottság rendszeres időközönként jelentést 
készít a növényvédő szerek belső piacának 
kialakítása felé tett lépésekről. Javaslatokat 
terjeszt elő a belső piac minél korábbi 
megvalósítására irányuló intézkedésekre 
vonatkozóan.

Indokolás

A növényvédő szerek működőképes belső piacának végleges kialakítása érdekében létre kell 
hozni az uniós szintű engedélyezést. Az ezen irányba tett első lépés lehet az engedélyezési 
zónákra történő felosztás, amikor is egy növényvédő szer egyik tagállamban kiadott engedélye 
az ugyanabba a zónába tartozó valamennyi tagállamban érvényes lesz. A cél a növényvédő 
szerek belső piacának kialakítása, ami azt jelentené, hogy az egy növényvédő szerre 
vonatkozóan valamely uniós tagállamban kiadott engedély automatikusan érvényes az egész 
EU-ban.

Módosítás: 10
(28) preambulumbekezdés

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell 
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével. A Tanácsnak 
az 1782/2003/EK rendelet III. 
mellékletében említett, jogszabályba foglalt 
gazdálkodási követelmények közé fel kell 
vennie az integrált növényvédelem elveit, 
ideértve a jó növényvédelmi gyakorlatot és 
a jó környezetvédelmi gyakorlatot is. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 
hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell 
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 
hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 
a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.
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a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.

Indokolás

El kell vetni a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó új kötelezettségek bevezetését.

Módosítás: 11
(37a) preambulumbekezdés (új)

(37a) Az egyes szereplők számára azonos 
piaci hozzáférési lehetőséget kell 
biztosítani, különösen abból a célból, hogy 
a kis- és középvállalkozások folytathassák a 
tevékenységüket annak biztosítása 
érdekében, hogy a gazdálkodók elegendő 
mennyiségben juthassanak biztonságos és 
hatékony növényvédő szerekhez. 

Indokolás

Egyenlő feltételeket kell biztosítani a piaci hozzáférés tekintetében a különböző szereplők 
számára. Ez elősegítené az innovációt, az  új termékek kifejlesztését és a létező termékek 
javítását. Előnyös lenne a piaci verseny szempontjából is, lehetővé téve ezáltal, hogy a 
gazdálkodók a szerek szélesebb választékához jussanak hozzá. 

Módosítás: 12
(38) preambulumbekezdés

(38) A takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok 
kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés 
ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 
2004. április 29-i 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet ellenőrző 

(38) A takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok 
kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés 
ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 
2004. április 29-i 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet ellenőrző 
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intézkedéseket ír elő a növényvédő szerek 
használatára az élelmiszer-előállítás összes 
szakaszában, ideértve a növényvédő szerek 
használatának nyilvántartását is. Hasonló 
szabályoknak kell vonatkozniuk a 
882/2004/EK rendelet hatályán kívül eső 
növényvédő szerek tárolására és 
használatára.

intézkedéseket ír elő a növényvédő szerek 
használatára az élelmiszer-előállítás összes 
szakaszában, ideértve a növényvédő szerek 
használatának nyilvántartását is, 
amennyiben a növényvédő szereket az 
élelmiszertermelésben közvetlenül 
felhasználják. 

Indokolás

A 882/2004/EK rendelet és a növényvédő szerek között nincs semmiféle kapcsolat.

Módosítás: 13
(38a) preambulumbekezdés (új)

(38a) A mezőgazdasági termelőkre 
nehezedő bürokratikus tehernek a lehető 
legkisebbnek kell lennie.

Módosítás: 14
1. cikk

Tárgy Tárgy és cél
E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

(1) E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

A rendelet szabályokat állapít meg egyrészt 
azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

(2) A rendelet szabályokat állapít meg 
egyrészt azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

(3) E rendelet célja mind az emberek és az 
állatok egészsége, mind a környezet magas 
szintű védelmének biztosítása.
(4) E rendelet az elővigyázatosság elvén 
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alapul annak biztosítása érdekében, hogy a 
forgalomba kerülő szerek és termékek ne 
járjanak káros hatással az emberek 
egészségére és a környezetre nézve.

Indokolás

A jelenlegi javaslatban a rendelet célja csak a preambulum szövegében szerepel. A célt az 
első cikkekben kell meghatározni. Az elővigyázatosság elvére csak a (8) preambulumbekezdés 
és a 13. cikk (2) bekezdése utal. Megfelelőbb, ha már a rendelet első cikkei is hivatkoznak rá. 

Módosítás: 15
3. cikk 9a) pont (új)

9a) „párhuzamos kereskedelem”
Növényvédő szer behozatala olyan 
tagállamból, amelyben e szert a 
91/414/EGK irányelvben vagy az e 
rendeletben szereplő feltételeknek 
megfelelően az importáló tagállamban 
történő forgalomba hozatal céljából 
engedélyezték, s az utóbbi tagállamban az 
említett növényvédő szer vagy egy vele 
azonos referenciaszer a 91/414/EGK 
irányelvben vagy az e rendeletben szereplő 
feltételeknek megfelelően engedélyt kapott.

Indokolás

Világos megfogalmazásra és a növényvédő szerek párhuzamos kereskedelemben történő 
forgalomba hozatalára vonatkozó harmonizált közösségi szabályok minimumára van szükség.

Módosítás: 16
3. cikk 9b) pont (új)

9b) „azonos”
A növényvédő szereket azonosnak kell 
tekinteni, ha:
• azonos eredetűek,
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• ugyanazon cég vagy egy társult 
vállalkozás állította elő őket, vagy 
előállításuk licencia keretében történt, 
továbbá ha
• előállításuk legalábbis ugyanazon képlet 
alapján, ugyanazon hatóanyag 
felhasználásával történt, hatásukban pedig 
azonosak, kellő mértékben figyelembe véve 
a mezőgazdasági, növényegészségügyi és 
környezeti feltételekkel, és különösen az 
éghajlati feltételekkel összefüggő 
különbségeket.

Indokolás

A párhuzamos kereskedelemmel kapcsolatban a növényvédő szerek párhuzamos 
kereskedelemben történő forgalomba hozatalára vonatkozó egyszerűsített eljárás csakis akkor 
lenne alkalmazható, ha a behozott szer valamely engedélyezett szerrel azonos; ennek 
megfelelően szükség van az „azonos” kifejezés meghatározására.

Módosítás: 17
3. cikk 10) pont

olyan igazgatási rendelkezés, amellyel egy 
tagállam illetékes hatósága engedélyezi a 
növényvédő szer forgalomba hozatalát a
tagállam területén.

olyan igazgatási rendelkezés, amellyel egy 
tagállam illetékes hatósága engedélyezi a 
növényvédő szer forgalomba hozatalát egy
zóna területén.

Indokolás

A növényvédő szerek működőképes belső piacának végleges kialakítása érdekében létre kell 
hozni az uniós szintű engedélyezést.

Módosítás: 18
3. cikk 18) pont

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
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használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy a 
legkisebb szükséges mennyiség mellett a 
hatékonyság optimális legyen, megfelelően 
figyelembe véve a helyi viszonyokat, és a 
művelési és biológiai módszerek 
lehetőségeit,

használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy a 
legkisebb szükséges mennyiség mellett a 
hatékonyság optimális legyen, megfelelően 
figyelembe véve a rezisztencia kezelését, a 
helyi viszonyokat, és a művelési és biológiai 
módszerek lehetőségeit,

Módosítás: 19
3. cikk 19) pont

19) „jó környezetvédelmi gyakorlat": törölve
olyan növényvédelmi gyakorlat, amely 
magában foglalja a növényvédő szerek 
olyan kezelését és alkalmazását, hogy a 
környezet szennyezése csak a gyakorlatilag 
lehetséges legkisebb mennyiségekkel 
történjen,

Indokolás
A „helyes környezetvédelmi gyakorlat” definiálása felesleges, és szükségtelen zavart teremt. 
A környezet védelme az engedélyezési eljárás részét képezi. A környezet védelme ugyancsak 
része az „integrált növényvédelemnek” és a „helyes növényvédelemnek”.

Módosítás: 20
3. cikk 21) pont

az adatvédelem akkor vonatkozik egy 
tesztelési vagy vizsgálati jelentésre, ha a 
tulajdonos jogosult annak kizárására, hogy 
azt mások érdekében használják.

az adatvédelem akkor vonatkozik egy 
tesztelési vagy vizsgálati jelentésre, 
beleértve ezek összefoglalóját, ha a 
tulajdonos jogosult annak kizárására, hogy 
azt mások érdekében használják.

Módosítás: 21
3. cikk 21a) pont (új)

21a) „referens tagállam”
Az a tagállam, amely vállalja a 
hatóanyagok, az ellenanyagok vagy 
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kölcsönhatás-fokozók értékelésének 
felelősségét. E feladatot köteles szakszerűen 
ellátni, és egy adott időszakon belül a 
hatásvizsgálatról szóló jelentést közzétenni. 

Indokolás

Szükség van a referens tagállam fogalmának meghatározására.

Módosítás: 22
3. cikk 21b) pont (új)

21b) „a környezetre gyakorolt 
elfogadhatatlan hatás”
Minden olyan hatás, amely a biodiverzitás 
és a biotópok visszafordíthatatlan 
módosulását – többek között egyes fajok 
jelentős mértékű, végeredményben 
kipusztulásukhoz vezető megzavarását –
okozhatja.

Indokolás

Az „elfogadhatatlan” kifejezést sehol sem határozták meg pontosan.

Módosítás: 23
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve az érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére vannak módszerek, illetve a 
felszín alatti vizekre,

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – különösen a szerekkel 
közvetlen kapcsolatban lévő felhasználók 
egészségére és külön figyelemmel az olyan 
érzékeny csoportokra, mint a szülőképes 
korban levő nők, a magzatok és a 
gyermekek egészen a serdülőkor végéig –
vagy az állatok egészségére, figyelembe 
véve az ismert halmozódó és szinergikus 
hatásokat is, illetve a felszín alatti vizekre,



PE 382.298v03-00 16/69 AD\660810HU.doc

HU

Indokolás

Az elővigyázatosság elvének megfelelően a szerek nem lehetnek semmiféle káros hatással az 
emberek és különösen az érzékeny csoportok (például a magzatok és a gyermekek) 
egészségére, valamint a környezetre. Ez összhangban van az Európai Parlament 
(P5_TA(2002)0276 állásfoglalás 4. pont) és a Tanács álláspontjával, amelyet a 91/414 
irányelv felülvizsgálatáról szóló első bizottsági közleményre válaszul fogalmaztak meg. 
Azokat a mezőgazdasági dolgozókat és gazdálkodókat, akik e szerekkel a porlasztó készülékek 
feltöltésekor vagy a földeken dolgozva közvetlen kapcsolatba kerülnek, szintén nagymértékben 
veszélyeztetett csoportnak kell tekinteni.

Módosítás: 24
4. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a toxikológiai vagy környezetvédelmi 
szempontból fontos szermaradékok 
esetében vannak általánosan használt 
módszerek ezek mérésére.

c) az összes növényvédő szer maradékainak 
esetében vannak olyan általánosan használt 
módszerek ezek mérésére, amelyek a 
környezetvédelmi és biológiai kérdésekkel 
foglalkozó médiumok aggodalmainak 
mértékével kapcsolatban kellően 
érzékenyek.

Módosítás: 25
4. cikk (3) bekezdés bevezető rész

(3) A növényvédő szer használatának 
tekintetében, jó növényvédelmi gyakorlat 
következetes alkalmazása és
rendeltetésszerű használat esetén, 
teljesülniük kell a következő
követelményeknek:

(3) A növényvédő szer használatának 
tekintetében, helyes alkalmazás és életszerű 
alkalmazási feltételek esetén, teljesülniük 
kell a következő követelményeknek:
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Módosítás: 26
4. cikk (3) bekezdés b) pont

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása:

i. az emberek egészségére, külön 
figyelemmel az olyan érzékeny csoportokra, 
mint a szülőképes korban levő nők, a 
magzatok és a gyermekek egészen a 
serdülőkor végéig;
ii. és az állatok egészségére, sem 
közvetlenül, sem az ivóvízen, élelmiszeren, 
takarmányon vagy levegőn keresztül –
beleértve a nagy távolságra eljutó 
szennyeződést is, amely például a sarkköri 
területeket érinti –, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat
is, illetve a felszín alatti vizekre,

Módosítás: 27
4, cikk (3) bekezdés e) pont ii. alpont

ii. a megcélzottaktól különböző fajokra 
gyakorolt hatása;

ii. a megcélzottaktól különböző fajokra
gyakorolt hatása, beleértve az e fajok 
viselkedésére gyakorolt hatást;
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Indokolás

Nagyon gyakran csupán a halálozási adatokat veszik figyelembe, a viselkedésre gyakorolt 
hatást pedig nem. Ezért van szükség a pontosításra.

Módosítás: 28
4. cikk (3) bekezdés e) pont iii. alpont

iii. a biológiai sokféleségre gyakorolt 
hatása.

törölve

Indokolás
Valamennyi növényvédő szer hatással van a biológiai sokféleségre. A biológiai sokféleség 
nagyon tág, korlátok nélküli fogalom. Amint a genetikailag módosított szervezetek 
engedélyezéséről folytatott vita mutatja, nem létezik tudományosan megalapozott eljárás a 
biológiai sokféleségre gyakorolt hatások értékelésére. A javasolt szöveg megegyezik a 
biocidekről szóló irányelv szövegével. 

Módosítás: 29
8. cikk (2) bekezdés

(2) A teljes dosszié tartalmazza az egyes 
tesztelési és vizsgálati jelentések teljes 
szövegét az (1) bekezdés b) és c) pontjában 
említett összes információ tekintetében. 
Nem tartalmazhat a hatóanyag vagy a 
növényvédő szer embereknek történő 
szándékos beadásával járó tesztekről vagy 
vizsgálatokról szóló jelentéseket.

(2) A teljes dosszié tartalmazza az egyes 
tesztelési és vizsgálati jelentések teljes 
szövegét az (1) bekezdés b) és c) pontjában 
említett összes információ tekintetében. 

Indokolás

Az emberi egészséggel kapcsolatosan már rendelkezésre álló – tudományosan igazolt és etikai 
szempontból elfogadott – adatok elvetése ellentétes lenne a helyes tudományos gyakorlattal, 
és káros lenne a kockázatkezelésre vonatkozó döntések minősége szempontjából.

Módosítás: 30
9. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) Ha a 8. cikkben előírt elemek közül egy (2) Ha a 8. cikkben előírt elemek közül egy 
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vagy több hiányzik, akkor a tagállam értesíti 
a kérelmezőt, határidőt tűzve ki a 
hiánypótlásra.

vagy több hiányzik, akkor a tagállam értesíti 
a kérelmezőt, legfeljebb három hónapos 
határidőt tűzve ki a hiánypótlásra. A 7. cikk 
(3) bekezdése alkalmazandó.

Indokolás
A hiányzó elemek pótlására kitűzött határidőt meg kell határozni. 

Az értesített tagállamoknak ugyanolyan szintű adatvédelmet és titkosságot kell betartaniuk, 
mint a referens tagállamnak.

Módosítás: 31
9. cikk (3) bekezdés első albekezdés

(3) Ha a kérelemmel együtt beadott dossziék 
tartalmazzák a 8. cikkben előírt összes 
elemet, akkor a referens tagállam értesíti a 
kérelmezőt, a Bizottságot, a többi tagállamot 
és a Hatóságot, hogy a kérelem befogadható 
és megkezdi a hatóanyag értékelését. 

(3) Ha a kérelemmel együtt beadott dossziék 
tartalmazzák a 8. cikkben előírt összes 
elemet, akkor a referens tagállam értesíti a 
kérelmezőt, a Bizottságot, a többi tagállamot 
és a Hatóságot, hogy a kérelem befogadható 
és megkezdi a hatóanyag értékelését. A 
referens tagállam a dosszié kézhezvétele 
után azonnal megkezdheti a hatóanyag 
értékelését.

Indokolás

Az eljárás felgyorsítása érdekében lehetővé kell tenni a referens tagállam számára, hogy 
azonnal megkezdhesse az anyag értékelését.

Módosítás: 32
11. cikk (1) bekezdés

(1) A 9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított 12 hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

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

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

szüksége, akkor ésszerű határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét-
hónapos határidőt a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot.

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

A 7. cikk (3) bekezdése alkalmazandó.

Indokolás
A javasolt változtatások célja az eljárás felgyorsítása és kellő mértékű adatvédelem 
biztosítása.

Módosítás: 33
13. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) A Hatóságtól a 12. cikk (2) 
bekezdésében leírt állásfoglalás 
beérkezésétől számított hat hónapon belül a 
Bizottság átad egy, a referens tagállam 11. 
cikk szerinti értékelőjelentés-tervezetének és 
a Hatóság 12. cikk szerinti döntésének 
figyelembevételével készített jelentést (a 
továbbiakban: vizsgálati jelentés) a 76. cikk 
(1) bekezdésében említett szakbizottságnak.

(1) A Hatóságtól a 12. cikk (2) 
bekezdésében leírt állásfoglalás 
beérkezésétől számított három hónapon 
belül a Bizottság átad egy, a referens 
tagállam 11. cikk szerinti értékelőjelentés-
tervezetének és a Hatóság 12. cikk szerinti 
döntésének figyelembevételével készített 
jelentést (a továbbiakban: vizsgálati jelentés) 
a 76. cikk (1) bekezdésében említett 
szakbizottságnak.

Indokolás
A Bizottságnak nincs szüksége fél évre, hogy jelentést készítsen egy teljesen megvizsgált 
dossziéról. Az eljárást fel kell gyorsítani.

Módosítás: 34
14. cikk (2) bekezdés

(2) A megújítás határozatlan ideig 
érvényes. 

(2) A jóváhagyást  egyszer vagy többször 
lehet megújítani legfeljebb tízéves 
időszakra.
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Indokolás

Az engedélyezés az első megújítás után nem szólhat határozatlan időtartamra. A hatóanyagot 
újabb tíz évnyi alkalmazás után értékelni és vizsgálni kell annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok reagálhassanak a lehetséges hosszú távú hatásokra. A határozatokat az aktuális 
tudományos és műszaki ismeretek alapján kell meghozni, a 4. cikk (10) bekezdésében 
megállapítottaknak megfelelően.

Módosítás: 35
24. cikk (1) bekezdés 

(1) Az 5. cikktől és a 14. cikk (2) 
bekezdésétől eltérve a 4. cikkben előírt 
kritériumoknak megfelelő hatóanyag 
legfeljebb hét évre hagyható jóvá, ha már 
jóváhagyott más hatóanyagok jelentősen 
kevésbé mérgezőek a fogyasztókra vagy az 
azokkal dolgozókra, vagy jelentősen 
kevesebb kockázatot jelentenek a 
környezetre nézve. Az elbírálás figyelembe 
veszi a II. melléklet 4. pontjában lefektetett 
kritériumokat. Az ilyen anyagok 
megnevezése a továbbiakban: potenciálisan 
helyettesíthető anyagok.

(1) A 4. cikkben előírt kritériumoknak, 
valamint a II. melléklet 4. pontjában 
meghatározott kritériumok közül legalább 
egynek megfelelő hatóanyagot potenciálisan 
helyettesíthető anyagként kell besorolni és 
jóváhagyni.

A jóváhagyás érvényessége 10 év. A 14. 
cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó.

Indokolás
A jóváhagyás érvényességi időtartama 10 év a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
esetében. A potenciálisan helyettesíthető anyagokat, valamint azok egészségi és környezeti 
hatásait átfogó vizsgálatnak vetik alá az engedélyezési eljárás során. A hatóanyagok 
engedélyét rendszeresen felülvizsgálják, és az engedélyt bármikor visszavonhatják, ha újabb 
aggodalmak merülnek fel, vagy jobb termékek jelennek meg a piacon. A növényvédő szerek 
gyártóinak és felhasználóinak biztos jogi alapra van szükségük.

(A módosított bekezdés utolsó mondata csak akkor érvényes, ha a 34. sz. módosítást az 
illetékes bizottság nem fogadja el.) 

Módosítás: 36
27. cikk (2a) bekezdés (új)
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(2a) Ha olyan segédanyagot használnak 
egy növényvédő szerben, amelyet a 
91/414/EGK irányelv1 vagy ezen rendelet 
alapján engedélyeztek, akkor azt az 
1907/2006/EK2 rendelet 15. cikkének (1) 
bekezdése értelmében bejegyzettnek kell 
tekinteni a növényvédő szerekben történő 
speciális felhasználás céljára.
1 A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 
230., 1991.8.19., 1. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK 
rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi 
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 
2006.12.30., 1. o.)

Indokolás
Az e rendelet és a REACH alá tartozó növényvédő szerekben használt segédanyagok kettős 
szabályozásának elkerülése.

Módosítás: 37
28a. cikk (új)

28a. cikk

Ideiglenes engedélyezés
(1) A 28. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
tagállamok annak érdekében, hogy az új 
készítményeket könnyebben lehessen a 
mezőgazdasági alkalmazás céljára 
rendelkezésre bocsátani, a 11. cikkben 
említett értékelőjelentés-tervezet alapján 
három évet meg nem haladó átmeneti 
időszakra engedélyezhetik jóváhagyással 
még nem rendelkező hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szerek forgalomba 
hozatalát, feltéve hogy az adott 
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hatóanyagra vonatkozó dosszié eleget tesz a 
4. és a 8. cikkben foglalt, valamint a 
tervezett felhasználásra vonatkozó 
követelményeknek. Adott esetben az 
engedély tartalmaz ideiglenes legnagyobb 
megengedett szermaradék-koncentrációkat 
a 396/2005/EK rendelet 15. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjával összhangban.
(2) A tagállam a dosszié általa elvégzett 
értékeléséről és az ideiglenes engedélyezés 
feltételeiről haladéktalanul értesíti a többi 
tagállamot és a Bizottságot.
(3) A dosszié értékelését követően a 76. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban hozható olyan döntés, hogy a 
hatóanyag nem tesz eleget a 4. cikkben 
előírt követelményeknek. Ilyen esetben a 
tagállamok biztosítják az ideiglenes 
engedély visszavonását. 
(4) Amennyiben a hároméves időszak 
leteltével nem születik döntés a hatóanyag 
engedélyezéséről, akkor a referens tagállam 
további hároméves ideiglenes engedélyről 
rendelkezhet.
Az 56. és 60. cikk alkalmazandó.

Indokolás
Az előadó javasolja a 91/414/EGK irányelvnek az ideiglenes engedélyezésről szóló 8. cikke 
megtartását. A tapasztalatok nem indokolják ennek törlését. Nincs garancia arra, hogy az 
engedélyezés nem fog két évnél – vagy az előadó által javasolt másfél évnél – tovább tartani. 
A mezőgazdasági termelőknek a kártevők elleni védekezéshez és a rezisztenciák elleni 
küzdelemhez a termékek széles skálájára van szükségük. Választási lehetőségeik indokolatlan 
korlátozása nemkívánatos kártevőproblémákhoz vagy törvénytelen felhasználáshoz vezet. Az 
anyagokat az első biztonságos használatot követően azonnal rendelkezésre kell bocsátani 
annak érdekében, hogy a termelők új és innovatív termékekhez jussanak. 

Módosítás: 38
29. cikk (6) bekezdés első a) albekezdés (új)

Az egységes elvek kellően figyelembe veszik 
a hatóanyagok, ellenanyagok és 
kölcsönhatás-fokozók és segédanyagok 
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közötti kölcsönhatást.

Indokolás
Egyértelművé kell tenni, hogy a különböző anyagok közötti kölcsönhatást figyelembe veszik az 
engedélyezési eljárás során. Nem elegendő az érintett anyagokat külön-külön vizsgálni. 

A módosítás célja ennek egyértelművé tétele. Erről közvetett módon említés esik a 25. cikk (2) 
bekezdésében a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjával kapcsolatban, a 29. cikk (4) 
bekezdésében, valamint az egységes elvekben. 

Módosítás: 39
30. cikk cím és (1) bekezdés

Tartalom Az engedély tartalma
(1) Az engedély megnevezi azokat a 
növényeket, amelyekhez a növényvédő szer 
használható, valamint a használat célját. 

(1) A szabványosított formájú engedély 
megnevezi azokat a növényeket, amelyekhez 
a növényvédő szer használható, valamint a 
használat célját.

Indokolás

Az engedélynek formai szempontból valamennyi tagállamban szabványosítottnak és 
azonosnak kell lennie. 

Módosítás: 40
30. cikk (2) bekezdés 

(2) Az engedély követelményeket ír elő a 
növényvédő szer forgalomba hozatalára és 
használatára. E követelmények közé 
tartoznak a használat azon feltételei, 
amelyek szükségesek a hatóanyagot, 
ellenanyagot és kölcsönhatás-fokozót 
jóváhagyó rendeletben előírt feltételek és 
követelmények teljesítéséhez. Az engedély 
tartalmazza a növényvédő szernek az 
1999/45/EK irányelv szerinti besorolását.

(2) Az engedély követelményeket ír elő a 
növényvédő szer forgalomba hozatalára és 
használatára. E követelmények közé 
tartoznak a használat azon feltételei, 
amelyek szükségesek a hatóanyagot, 
ellenanyagot és kölcsönhatás-fokozót 
jóváhagyó rendeletben előírt feltételek és 
követelmények teljesítéséhez.

Indokolás
Számos tagállamban az 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás a jóváhagyás birtokosának 
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feladata. A címkézés harmonizációjának eléréséhez ennek így kellene lennie közösségi szinten 
is. Az értesítőnek kellene felelősnek lennie az osztályozásért, nem pedig a zóna szerinti 
referens tagállamnak. Ha ezt a feladatot a zóna szerinti referens tagállamra bízzuk, az 
jelentős késedelmekhez fog vezetni az eljárás folyamán, és eltérő osztályozást eredményezhet 
az egyes zónákban és/vagy egyes tagállamokban.

Módosítás: 41
30. cikk (3) bekezdés b) pont

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására a növényvédő szer 
használata előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, 
és azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására, akik ilyen tájékoztatást 
kértek.

törölve

Indokolás
A szomszédok tájékoztatásának kötelezettsége nyíltan bürokratikus, mivel a fenntartható 
felhasználásról szóló irányelv előírja az összes szükséges kockázatmegelőzési intézkedést.

Módosítás: 42
32. cikk (1) bekezdés

(1) Az, aki növényvédő szert kíván 
forgalomba hozni, személyesen vagy 
képviselőjén keresztül engedélyt kér 
mindegyik olyan tagállamban, ahol a 
növényvédő szert forgalmazni kívánja.

(1) Az, aki növényvédő szert kíván 
forgalomba hozni, személyesen vagy 
képviselőjén keresztül engedélyt kér 
valamelyik uniós tagállamban, amely 
engedély az érintett zóna egészére érvényes.

Indokolás

A növényvédő szerek működőképes belső piacának végleges kialakítása érdekében létre kell 
hozni az uniós szintű engedélyezést.
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Módosítás: 43
34. cikk

A kérelmet a kérelmező által javasolt
tagállam vizsgálja meg, kivéve, ha 
ugyanabból a zónából egy másik tagállam 
vállalja a kérelem vizsgálatát. Erről a 
kérelmet vizsgáló tagállam tájékoztatja a 
kérelmezőt.

A kérelmet a referens tagállam vizsgálja 
meg, az adott zónán belüli valamennyi 
tagállam bevonásával. A zóna valamennyi 
más tagállama köteles részt venni a 
munkában. A munkaterhelést a kérelmet 
vizsgáló tagállam javaslatának megfelelően 
kell megosztani.

A kérelmet vizsgáló tagállam kérésére a 
kérelemben megnevezett zónában lévő más 
tagállamok is közreműködnek a 
vizsgálatban, a munkaterhelés igazságos 
megosztása céljából.
A kérelemben megnevezett zóna többi 
tagállama felfüggeszti a kérelemmel 
kapcsolatos eljárást addig, amíg a kérelmet 
vizsgáló tagállam be nem fejezi a 
vizsgálatot

A zóna tagállamai – a Bizottsággal 
folytatott konzultáció után – az (1) bekezdés 
alkalmazására vonatkozóan részletes 
szabályokat fogadhatnak el. 

Indokolás

A cél az engedélyezés feltételeinek egységesítése. A tagállamoknak meg kell őrizniük a 
bizonyos fokú rugalmassághoz való jogot a Bizottság jóváhagyása mellett.

Módosítás: 44
35. cikk (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a

(2) A zóna valamennyi tagállama a 
kérelmet vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadja vagy megtagadja az 
engedélyt. A zóna valamennyi tagállama
ugyanazon feltételekkel engedélyezi az 
érintett növényvédő szert.
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kérelmet vizsgáló tagállam.

Indokolás

Az engedélyezés egységesítése.

Módosítás: 45
35. cikk (3) bekezdés 

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, és a közösségi 
jog figyelembevételével, további feltételek 
írhatók elő a 30. cikk (3) bekezdésében 
szereplő követelmények tekintetében.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, és a közösségi 
jog figyelembevételével, 

a) a tagállamok a jóváhagyást a 
felhasználásra vonatkozó speciális 
feltételekhez és korlátozásokhoz köthetik, 
amennyiben megalapozott tudományos 
bizonyíték van arra, hogy a felhasználással, 
a felhasználási mintákkal, a táplálkozási 
szokásokkal és egyéb releváns 
körülményekkel kapcsolatos speciális 
feltételek miatt nem elegendőek az eredeti 
engedélyben foglalt feltételek és 
korlátozások.
b) további feltételek írhatók elő a 30. cikk 
(3) bekezdésében szereplő követelmények 
tekintetében.

Indokolás

A felhasználás és a felhasználás potenciális problémái jelentős eltéréseket mutathatnak az 
egyes tagállamokban, még az azonos zónába tartozók esetében is. Ezért a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy a felhasználásra vonatkozóan további feltételeket és 
korlátozásokat írjanak elő.

Módosítás: 46
36. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét 

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét 
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hónapos határidő a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meghosszabbodik.

hónapos határidő a tagállam által kitűzött 
határidőnek, amely nem haladhatja meg a 
négy hónapot, megfelelően 
meghosszabbodik.

Indokolás

Az eljárások meghatározása érdekében szükség van a határidők megállapítására.

Módosítás: 47
38. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok az (1) bekezdés a), b) és 
c) pontjában előírt dokumentációt 
tartalmazó dossziét haladéktalanul a 
hatóság rendelkezésére bocsátják. A 
hatóság nyilvántartást vezet, amelybe a 
különböző tagállamokban kiadott 
valamennyi engedélyt felveszik.

Indokolás

A központi szervként működő hatóságnak figyelemmel kell kísérnie a különböző 
tagállamokban a szerekre kiadott engedélyeket.

Módosítás: 48
38. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállam kérésre haladéktalanul a többi 
tagállam, a hatóság és a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
b) és c) pontjaiban előírt dokumentációt 
tartalmazó dossziét.

(2) A tagállam kérésre haladéktalanul a többi 
tagállam és a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjaiban előírt dokumentációt tartalmazó 
dossziét.

Indokolás

(Lásd a 38. cikk (1a) (új) bekezdését érintő módosítást.)
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Módosítás: 49
39. cikk (1) bekezdés b) pont

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre való 
használatra adta ki, függetlenül attól a 
zónától, amelyben a referencia tagállam van.

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni, illetve 
magkezelésre való használatra adta ki, 
függetlenül attól a zónától, amelyben a 
referencia tagállam van.

Indokolás
A zónák közötti kölcsönös elismerést ki kell terjeszteni a magkezelésre is a magkereskedelem 
megkönnyítése érdekében. A magkezelés kicsi, innovatív piacot jelent, amelyen kis- és 
középméretű vállalkozások dominálnak. A magas engedélyezési költségek és a bonyolult 
eljárások számos olyan kezelési módszert elűznének a piacról, amelyek általában jóval 
kevesebb növényvédő szer használatával járnak, mint a földeken végzett kezelés.

Módosítás: 50
39. cikk (2) bekezdés 

(2) A kölcsönös elismerés nem 
alkalmazható potenciálisan helyettesíthető 
anyagot tartalmazó növényvédő szerre.

törölve

Indokolás
A termékeket gondosan értékeli és szigorú feltételek mellett engedélyezi a kérelmet 
megvizsgáló tagállam.  Az anyagok igen magas hányada fog potenciálisan helyettesíthető 
anyagnak minősülni. Ez két párhuzamos jóváhagyási rendszert teremtene, felesleges 
adminisztratív terheket róna a tagállamokra, és egyértelműen gyengítené a zónák szerinti 
engedélyezés elképzelését.

Módosítás: 51
39. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A különböző zónákhoz tartozó 
tagállamok önkéntes alapon 
alkalmazhatják a kölcsönös elismerési 
eljárást. Ebben az esetben az (1) bekezdés 
a) pontja nem alkalmazandó.
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Indokolás
Önkéntes alapon lehetővé kell tenni a különböző zónákba tartozó tagállamok között a 
kölcsönös elismerést. Ebben az esetben nem szükséges kiterjeszteni a kölcsönös elismerést az 
egész zónára.

Módosítás: 52
40. cikk (1) bekezdés

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

(1) A 39. cikk alapján megadott engedély az 
egész zónában érvényes.

Indokolás

Közép- és hosszú távú célkitűzésnek kell tekinteni a valóságos uniós engedély létrehozását, 
azaz egy olyan engedélyét, amelyet ugyan az egyik tagállam bocsát ki, de valamennyi 
tagállamban érvényesként fogadnak el. Ez az egyetlen lehetséges módja a növényvédő szerek 
valóságosan működő belső piaca megteremtésének.

Módosítás: 53
40. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállam, amelyhez a 39. cikk 
alapján a kérelmet benyújtják, az érintett 
szert ugyanazon feltételekkel 
engedélyezheti, ha a referencia tagállam 
nem tartozik ugyanahhoz a zónához. Ebben 
az esetben a tagállam értékeli, hogy az 
eltérő zónába tartozó tagállamban elvégzett 
engedélyezési eljárás összhangban van-e a 
referencia tagállamban végzett eljárással. 
Az eljárás valamennyi, összhangban nem 
lévő részét újra el kell végezni.
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Indokolás

A tagállamoknak önkéntes alapon meg kell engedni a valamely szerre egy eltérő zónába 
tartozó tagállamban adott engedély kölcsönös elismerését. Ebben az esetben értékelniük kell, 
hogy az engedélyezési eljárás mely részeit lehet átvenni a másik zónában lévő referencia 
tagállamtól. Az eljárás azon részeit, amelyekre nem terjed ki (megfelelő mértékben), továbbra 
is végre kell hajtani az engedély megadása előtt.

Módosítás: 54
40. cikk (2) bekezdés 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, és a 
közösségi jog figyelembevételével, további 
feltételek írhatók elő a 30. cikk (3) 
bekezdésében szereplő követelmények 
tekintetében.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, és a 
közösségi jog figyelembevételével, 

a) a tagállamok a jóváhagyást a 
felhasználásra vonatkozó speciális 
feltételekhez és korlátozásokhoz köthetik, 
amennyiben megalapozott tudományos 
bizonyíték van arra, hogy a felhasználással, 
a felhasználási mintákkal, a táplálkozási 
szokásokkal és egyéb releváns 
körülményekkel kapcsolatos speciális 
feltételek miatt nem elegendőek az eredeti 
engedélyben foglalt feltételek és 
korlátozások.
b) további feltételek írhatók elő a 30. cikk 
(3) bekezdésében szereplő követelmények 
tekintetében.

Indokolás
A felhasználási minták és a környezetvédelmi prioritások jelentős eltéréseket mutathatnak az
egyes tagállamokban. Ezért lehetővé kell tenni számukra, hogy az engedélyezést a 
felhasználásra vonatkozó speciális feltételekhez és korlátozásokhoz kössék. Az engedély 
érvényessége mindazonáltal semmiképpen nem haladhatja meg a 90 napot annak érdekében, 
hogy a tagállamok kénytelenek legyenek gyorsan eljárni, valamint tartózkodjanak 
szükségtelen korlátozások és feltételek kiszabásától.

Módosítás: 55
III. fejezet 1. szakasz 4. alszakasz, cím

MEGÚJÍTÁS ÉS VISSZAVONÁS MEGÚJÍTÁS, MÓDOSÍTÁS ÉS 
VISSZAVONÁS
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Indokolás

Ez a cím jobban tükrözi az alszakasz tartalmát.

Módosítás: 56
42. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az első engedélyezéssel kapcsolatos, 
bizalmas kezelésre és adatvédelemre 
vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Indokolás
Az adatvédelemre és a bizalmas kezelésre vonatkozó szabályok az engedélyek megújítására és 
felülvizsgálatára is alkalmazandók. Az adatvédelmi időszak öt évre korlátozódik (lásd az 56. 
cikket).

Módosítás: 57
43. cikk (2) bekezdés 

(2) Ha egy tagállamnak szándékában áll egy 
engedélyt visszavonni vagy módosítani, 
akkor erről értesíti az engedély birtokosát és 
lehetőséget ad észrevételek megtételére. 

(2) Ha egy tagállamnak szándékában áll egy 
engedélyt visszavonni vagy módosítani, 
akkor erről értesíti az engedély birtokosát, 
valamint az ugyanazon zónába tartozó 
többi tagállamot, és lehetőséget ad nekik 
arra, hogy észrevételeket tegyenek.

A tagállam kérheti az engedély birtokosától, 
hogy további információkat szolgáltasson.

A tagállam kérheti az engedély birtokosától, 
hogy további információkat szolgáltasson.

Egy engedély visszavonása vagy módosítása 
előtt a felülvizsgálatot elvégző tagállam 
rendelkezésre bocsátja az értékelését az 
ugyanazon zónába tartozó azon többi 
tagállam számára, amelyek engedélyezték 
az adott terméket, illetve amelyekben 
függőben van annak engedélyezése. 
Elegendő időt ad e tagállamok számára, 
hogy észrevételeket tegyenek.

Indokolás
Mivel ha egy tagállam visszavon egy engedélyt, annak messze ható következményei vannak az 
egész zónára nézve, a többi érintett tagállamot is be kell vonni a visszavonási eljárásba 
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ugyanolyan mértékben, mint az engedélyezési eljárás esetében. 

Módosítás: 58
43. cikk (4) bekezdés 

(4) Ha egy tagállam a (3) bekezdés szerint 
visszavon vagy módosít egy engedélyt, 
akkor erről haladéktalanul tájékoztatja az 
engedély birtokosát, a többi tagállamot, a 
Hatóságot és a Bizottságot. Az ugyanabba a 
zónába tartozó többi tagállam ennek 
megfelelően visszavonja, vagy módosítja az 
engedélyt. Adott esetben a 45. cikk is
alkalmazandó.

(4) Ha egy tagállam a (3) bekezdés szerint 
visszavon vagy módosít egy engedélyt, 
akkor erről haladéktalanul tájékoztatja az 
engedély birtokosát, a többi tagállamot, a 
Hatóságot és a Bizottságot. Az ugyanabba a 
zónába tartozó többi tagállam ennek 
megfelelően visszavonja, vagy módosítja az 
engedélyt. 

Amennyiben az engedélyt a (3) bekezdés a) 
pontja szerint vonja vissza, mivel a 4. cikk 
(3) bekezdésében foglalt követelmények 
már nem teljesülnek, egy másik tagállam 
tartózkodhat az engedély visszavonásától, 
amennyiben megalapozott tudományos 
bizonyíték van arra nézve, hogy a használat 
egyedi körülményei, a felhasználási minták 
vagy egyéb vonatkozó körülmények miatt a 
29. és 4. cikkben foglalt követelmények 
továbbra is teljesülnek ebben a másik 
tagállamban. Adott esetben a 45. cikk is 
alkalmazandó.

Az első engedélyezésre vonatkozó 
adatvédelmi és bizalmas kezelési szabályok 
alkalmazandók.

Indokolás
Egy engedély visszavonásának nem kellene automatikusan az egész térségre kiterjedő 
visszavonáshoz vezetnie. A tagállamokkal nem konzultáltak a visszavonásról szóló döntésről. 
A használat körülményei vagy a rendelkezésre álló termékek száma jelentős különbségeket 
mutathat ugyanazon térség különböző tagállamaiban.

Az adatvédelemre és a bizalmas kezelésre vonatkozó szabályokat szintén kell alkalmazni. 

Módosítás: 59
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48. cikk (1) bekezdés b) pont

b) az a) pontban említett növényvédő szer 
vagy nem kémiai védekezési vagy 
megelőzési módszer nem jelent jelentős 
hátrányokat gazdasági vagy gyakorlati 
szempontból, 

b) az a) pontban említett növényvédő szer 
vagy nem kémiai védekezési vagy 
megelőzési módszer azonos hatással van a 
célorganizmusokra és nem jelent jelentős 
hátrányokat gazdasági vagy gyakorlati 
szempontból, 

Indokolás
Az összehasonlító értékelésben megfontolandó szempontok tisztázása.

Módosítás: 60
48. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a hatóanyagok kémiai sokfélesége 
megfelelő ahhoz, hogy a lehető legkisebbre 
csökkenjen az a veszély, hogy a megcélzott 
organizmusokban rezisztencia alakul ki.

c) a hatóanyagok valamint a 
terménygazdálkodással és a betegségek 
megelőzésével kapcsolatos valamennyi 
egyéb módszer és gyakorlat sokfélesége 
megfelelő kell, hogy legyen ahhoz, hogy a 
lehető legkisebbre csökkenjen az a veszély, 
hogy a megcélzott organizmusokban 
rezisztencia alakul ki. Az összehasonlító 
értékelésnek figyelembe kell vennie az 
engedélyezett kisebb jelentőségű 
felhasználásokat.

Indokolás
Néhány növényvédő szer, amelynek széles körben termesztett növényeken való felhasználása 
nem biztonságosnak ítélhető, kisebb jelentőségű felhasználás esetén, rendszerint igen sajátos 
szükségleteket kielégítő, ritkán termesztett növények esetében szükséges és biztonságos lehet. 

Módosítás: 61
48. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt 
összehasonlító vizsgálatot rendszeresen 
megismétlik, legkésőbb az engedély 
kiadásától vagy megújításától számított négy 

Az referens tagállam az (1) bekezdésben 
előírt összehasonlító vizsgálatot 
rendszeresen megismétli, legkésőbb az 
engedély kiadásától vagy megújításától 
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éven belül. számított négy éven belül.
Az összehasonlító értékelés eredményei 
alapján a tagállamok fenntartják, 
visszavonják vagy módosítják az engedélyt.

Az összehasonlító értékelés eredményei 
alapján a referens tagállam fenntartja, 
visszavonja vagy módosítja az engedélyt.

Indokolás

Az engedélyért annak a tagállamnak kell továbbra is viselnie a felelősséget, amelyben az 
engedélyezési eljárás lezajlott.

Módosítás: 62
48. cikk, (4) bekezdés

(4) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a (3) 
bekezdés alapján visszavonja vagy 
módosítja az engedélyt, akkor a visszavonás 
vagy módosítás vagy négy évvel a tagállam 
döntése után, vagy a potenciálisan 
helyettesíthető anyag jóváhagyásának 
lejártakor lép hatályba, amelyik hamarabb 
bekövetkezik. 

(4) Ha a referens tagállam úgy dönt, hogy a 
(3) bekezdés alapján visszavonja vagy 
módosítja az engedélyt, akkor a visszavonás 
vagy módosítás vagy négy évvel a tagállam 
döntése után, vagy a potenciálisan 
helyettesíthető anyag jóváhagyásának 
lejártakor lép hatályba, amelyik hamarabb 
bekövetkezik.

Indokolás

Az engedélyért annak a tagállamnak kell továbbra is viselnie a felelősséget, amelyben az 
engedélyezési eljárás lezajlott. 

Módosítás: 63
49. cikk (1) bekezdés

(1) E cikk alkalmazásában a növényvédő 
szer kisebb jelentőségű felhasználása egy 
adott tagállamban azt jelenti, hogy a 
növényvédő szert olyan növényhez 
használják, amelyet abban a tagállamban 
nem széles körben termesztenek, vagy pedig 
széles körben termesztenek ugyan, de 
kivételes igény kielégítése céljából.

(1) E cikk alkalmazásában a növényvédő 
szer kisebb jelentőségű felhasználása egy 
adott tagállamban azt jelenti, hogy a 
növényvédő szert olyan növényhez 
használják, amelyet abban a tagállamban 
nem széles körben termesztenek, vagy széles 
körben termesztenek ugyan, de egyedi és 
korlátozott igény kielégítése céljából, vagy 
pedig az engedély birtokosa számára 
korlátozott gazdasági érdeket képviselő 
kezeléshez – beleértve a vetőmagkezelést –
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használják.

Indokolás
A kisebb jelentőségű felhasználások meghatározásának pontosítása.

Módosítás: 64
49. cikk (2) bekezdés

(2) Az engedély birtokosa, mezőgazdasági 
tevékenységben részt vevő hivatalos vagy 
tudományos szervezetek, vagy 
mezőgazdasági szakmai szervezetek és 
szakmai felhasználó kérhetik, hogy az adott 
tagállamban már engedélyezett növényvédő 
szer engedélyét terjesszék ki olyan kisebb 
jelentőségű felhasználásokra, amelyekre az 
engedély még nem terjed ki.

(2) Az engedély birtokosa, mezőgazdasági 
tevékenységben részt vevő, illetve a 
tagállam által hivatalosan illetékessé 
nyilvánított hivatalos vagy tudományos 
szervezetek, vagy mezőgazdasági szakmai 
szervezetek és szakmai felhasználó kérhetik, 
hogy az adott tagállamban már 
engedélyezett növényvédő szer engedélyét 
terjesszék ki olyan kisebb jelentőségű 
felhasználásokra, amelyekre az engedély 
még nem terjed ki.

Indokolás
Pontosítás.

Módosítás: 65
49. cikk (2a) bekezdés (új)

 (2a) A kisebb jelentőségű felhasználásokra 
vonatkozó engedélyek kiterjesztése iránti 
kérelmek benyújtásának és a kisebb 
jelentőségű felhasználásokkal kapcsolatos 
kérelmek benyújtásának megkönnyítése 
érdekében a tagállamok – a Bizottság általi 
engedélyezés után – konkrét intézkedéseket 
fogadhatnak el.

Indokolás

A bürokratikus eljárások egyszerűsítése és az érdekelteknek a növényvédő szerek kisebb 
jelentőségű felhasználására való ösztönzése számos nehézséget megoldana egyes termesztett 
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növények esetében. Megállapítható, hogy az engedélyek birtokosai nem fogadják kedvezően a 
kisebb jelentőségű felhasználásokra való kiterjesztést, mivel ipari szempontból csekély ezek 
gazdasági jelentősége. Az engedély kisebb növénykultúrákra való kiterjesztése esetén egyes 
harmadik országokban alkalmaznak olyan intézkedéseket, mint pl. az adatvédelem 
meghosszabbítása. Az EU esetében is rendelkezni kell hasonló ösztönzők bevezetéséről annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a növényvédő szerek hiánya e növényi kultúrák 
tekintetében.

Módosítás: 66
49. cikk (3) bekezdés c) pont

c) a kiterjesztés közérdek, c) a kiterjesztés közérdek, beleértve a 
rezisztencia kezelését és a gazdálkodók 
számára a megbízható és biztonságos 
növényvédő szereket, amelyek átestek 
vizsgálaton;

Indokolás
A „közérdek” kifejezés pontosítása.

Módosítás: 67
49. cikk (3) bekezdés d) pont

d) a használat kiterjesztését alátámasztó 
dokumentációt és információkat a (2) 
bekezdésben említett személyek vagy 
szervezetek beadták.

d) a használat kiterjesztését alátámasztó 
dokumentációt és információkat a (2) 
bekezdésben említett személyek vagy 
szervezetek beadták. A szermaradékokra 
vonatkozó maximális határértékek 
meghatározásához szükséges vizsgálatokat 
tudományos intézmények vagy hivatalos 
szervek végezhetik.

Indokolás

A tudományos vizsgálatok költsége igen jelentős akadály a kisebb jelentőségű felhasználások 
fejlesztése előtt. A módosítás célja gazdaságilag kivitelezhetőbb megoldások feltárása.
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Módosítás: 68
49. cikk (3a) bekezdés (új)

 (3a) A kisebb jelentőségű felhasználásokra 
vonatkozó engedély többek között olyan 
egyéb termesztett növényekkel kapcsolatban 
nyert adatok extrapolációján alapul, 
amelyekkel jelentős mértékű növénytani és 
agronómiai hasonlóságok állnak fenn.

Indokolás

A meghatározó mértékben hasonló növények – mint például a cseresznye és a kökény  –
esetében a kisebb jelentőségű felhasználások engedélye kiterjesztésének megkönnyítése 
érdekében a kiadott engedélyhez szerzett kiindulási adatokat kell extrapolálni.

Módosítás: 69
49. cikk (4a) bekezdés (új) 

4a. A tagállamok legkésőbb [a hatályba 
lépés napja + 18 hónap]-ig hatályba léptetik 
a jogi és gazdasági kérdések – beleértve a 
költségek, a feladatok és felelősségek 
méltányos és igazságos elosztását az 
engedély eredeti birtokosa és a 
közhatóságok között – megoldásához 
szükséges törvényeket, rendeleteket és 
közigazgatási rendelkezéseket.
A tagállamok létrehozhatnak az érintett 
felek vagy közalapítványok által 
finanszírozott alapot a kisebb jelentőségű 
felhasználásokra vonatkozó kutatások 
támogatására és/vagy az eredeti 
engedélyezés kiterjesztése költségeinek 
fedezésére. Haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal a rendelkezéseket, valamint a 
Bizottság számára táblázatot küldenek az 
említett rendelkezések és e rendelet közötti 
megfelelésről.
A Hatóság, a Bizottság és a tagállamok 
együttműködnek és összehangolják 
tudományos munkájukat a kisebb 
jelentőségű felhasználások tekintetében. 
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Indokolás
Elő kell segíteni a növényvédő szerek kisebb jelentőségű felhasználásokra való 
engedélyezését. A felhasználók hajlamosak nem engedélyezett és nem bevizsgált termékeket 
használni a kártevők ellen, míg a termelőknek kevés gazdasági érdekük kötődik a kisebb 
jelentőségű felhasználásokhoz. Fontos a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködése, 
különösen a kisebb jelentőségű felhasználásokkal kapcsolatos kutatások terén.

Módosítás: 70
49. cikk (4b) bekezdés (új)

(4b) A 76. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban rendeletet lehet 
elfogadni egy olyan európai alap 
létrehozása érdekében, amelynek célja a 
tagállamok kutatóintézetei közötti 
együttműködés ösztönzése a növények 
kisebb mennyiségű termesztésben történő 
felhasználására irányuló kutatás terén. 

Indokolás

A kisméretű alkalmazásokra vonatkozó alapnak, amely a számos uniós tagállamban létező 
alapokhoz hasonlít, utat kell mutatnia a legjobb gyakorlatok ösztönzésére és a helyes 
növényvédő szerek használatának fokozására szolgáló strukturális megközelítés felé.

Módosítás: 71
49. cikk (4c) bekezdés (új)

 (4c) A 76. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban rendeletet kell 
elfogadni, amely a kisebb jelentőségű 
felhasználásra adott kiterjesztések számától 
függően az 56. cikk (2) bekezdésével 
összhangban legfeljebb öt évvel 
meghosszabbítja az adatvédelem 
időtartamát.
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Módosítás: 72
49. cikk (5) bekezdés 

(5) Amikor a tagállamok kisebb jelentőségű 
felhasználásra kiterjesztik az engedélyt, erről 
haladéktalanul tájékoztatják az engedély 
birtokosát és felkérik, hogy értelemszerűen 
változtassa meg a címkézést.

(5) Amikor a tagállamok kisebb jelentőségű 
felhasználásra kiterjesztik az engedélyt, erről 
haladéktalanul tájékoztatják az engedély 
birtokosát, aki értelemszerűen 
megváltoztatja a címkézést.

Ha az engedély birtokosa ezt nem vállalja, 
akkor a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a felhasználók teljes körű és konkrét 
információkat kapjanak a használati 
utasításokról, hivatalos közzététel, vagy 
hivatalos weboldalon való megjelentetés 
révén.

A címkének jeleznie kell, hogy az engedély 
birtokosa nem garantálja a kiterjesztett 
használat biztonságosságát és 
hatékonyságát. 

Indokolás
A helyes címkézés elsődleges fontosságú a növényvédő szerek biztonságos használatához. A 
felhasználó tájékoztatásának legjobb módja a kisebb jelentőségű felhasználások, valamint 
annak megjelölése a címkén, hogy a megjelölt felhasználási minták esetén a gyártót nem 
terheli felelősség 

Módosítás: 73
49. cikk (6) bekezdés 

(6) A tagállamok jegyzéket készítenek a 
kisebb jelentőségű felhasználásokról és azt 
rendszeresen aktualizálják.

(6) A tagállamok jegyzéket készítenek a 
kisebb jelentőségű felhasználásokról és azt 
rendszeresen aktualizálják. Ezt a jegyzéket 
hozzáférhetővé kell tenni a közvélemény 
számára a tagállamok és a Bizottság 
hivatalos honlapjain keresztül.

Indokolás
Az információcsere és az információra igényt tartó közvélemény tájékoztatásának javítása 
érdekében a Bizottság és a tagállamok hivatalos honlapon keresztül rendelkezésre bocsátják a 
jegyzéket.
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Módosítás: 74
49a. cikk (új)

49a. cikk
Párhuzamos behozatal

(1) A 28. cikk (1) bekezdésétől eltérően a 
tagállamok egy növényvédő szer 
párhuzamos kereskedelemben történő 
behozatalát és forgalomba hozatalát 
területükön csak egy olyan igazgatási 
eljárás lefolytatása után engedélyezik, 
amely annak ellenőrzésére irányul, hogy a 
szer egyenértékű-e a már engedélyezett 
növényvédő szerrel (a „referencia 
növényvédő szerrel”). Ha igen, akkor a 
behozott növényvédő szerre a kijelölt 
tagállam illetékes hatósága azonosító 
bizonyítványt állít ki.
(2) Egy növényvédő szer importálója az 
általa behozandó szer tekintetében az első 
importot és az első forgalomba hozatalt 
megelőzően azonosító bizonyítvány iránti 
kérelemmel fordul a kijelölt tagállam 
illetékes hatóságához.
(3) A kijelölt tagállam illetékes hatósága 45 
napon belül határoz arról, hogy az e 
bekezdés szerinti követelmények 
teljesülnek-e. Ha a hatóság megállapítja, 
hogy az e bekezdés szerinti  követelmények 
teljesülnek, akkor az importáló számára a 
szóban forgó szerről azonosító 
bizonyítványt állítanak ki.
(4) A kérelmezőnek mentesül a növényvédő 
szerek engedélyezéséhez szükséges adatok, 
kísérleti eredmények és vizsgálati jelentések 
benyújtása alól.
(5) A kérelmet fogadó illetékes hatóság a 
származási ország illetékes hatóságától kéri 
a következőket: 
a) a szer pontos összetételének 
megállapítása annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a szer megegyezik-e a 
referencia tagállamban engedélyezett 
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növényvédő szerrel, továbbá
b) annak ellenőrzése, hogy az említett 
tagállamban a szert a 91/414/EGK 
irányelvben vagy az e rendeletben 
meghatározott engedélyezési eljárásnak 
megfelelően engedélyezték.
(6) A párhuzamos behozatalból érkező 
szereket nem szabad újracsomagolni.
(7) Az azonosító bizonyítvány érvényessége 
a referenciaszer engedélyének vagy a  
behozott szer exportáló tagállamban kiadott 
engedélyének lejártával megszűnik. Ha a 
referenciaszer engedélyének visszavonása 
nem egészségügyi vagy környezetvédelmi 
okokból történik, akkor az importáló a 
behozott szer értékesítését a visszavonástól 
számított egy évig még folytathatja.

Indokolás
Az előadó joggal foglal állást a párhuzamos kereskedelem tekintetében világos és szigorú 
közösségi szabályozás kialakítása mellett a magas szintű harmonizáció, biztonság és 
ellenőrzés elérése céljából. Ugyanakkor szükség van az újracsomagolás tiltására annak 
garantálása érdekében, hogy a behozott szer azonos a referenciaszerrel. Ezenkívül a fogadó 
tagállam illetékes hatóságának – és nem a kérelmezőnek – a feladata, hogy elvégezze 
mindazon adminisztratív teendőket, amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy azonos 
szerről van-e szó, és azt az exportáló országban előzetesen engedélyezték-e.

Módosítás: 75
50. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Az (1)–(3) bekezdés és a 49. cikk a 
kisebb jelentőségű felhasználásokhoz 
szükséges növényvédő szerekre is 
vonatkozik, ha nincs más mód a 
gazdaságilag megalapozott növényvédelem 
biztosítására. Az (1) bekezdéstől eltérve az 
engedélyezés időtartama nem haladhatja 
meg a három évet.

Indokolás
Elképzelhető, hogy szükség van egy kisebb jelentőségű felhasználású termék korlátozott 
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időtartamra való engedélyezésére, még akkor is, ha az aktív anyagot még nem engedélyezték, 
vagy a növényvédő szert egy másik tagállam engedélyezte, de a gyártó nem kívánja termékeit 
az érintett tagállamban forgalmazni. Ez tűnik a legjobb megoldásnak, mivel a kisebb 
jelentőségű felhasználású növényvédő szerek választéka igen korlátozott, és a felhasznált 
mennyiségek és a kockázatok aránylag alacsonyak. A termék csak ellenőrzött módon 
használható. 

Módosítás: 76
51. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) A 28. cikktől eltérően, nem 
engedélyezett növényvédő szer környezetbe 
történő kibocsátásával járó, kutatási és 
fejlesztési célú kísérletek vagy tesztek 
végezhetők, ha az a tagállam, amelynek a 
területén a kísérletet vagy tesztet végezni 
kívánják értékelte a rendelkezésre álló 
adatokat és kísérleti célú engedélyt adott ki. 
Az engedély korlátozhatja a használandó 
mennyiségeket és a kezelendő területeket, és 
további feltételeket írhat elő, 
megakadályozandó az emberek vagy állatok 
egészségére ártalmas hatásokat, illetve a 
környezet elfogadhatatlan terhelését (például 
annak megelőzése, hogy szermaradékokat 
tartalmazó élelmiszerek és takarmányok 
bekerüljenek az élelmiszerláncba), kivéve ha 
erre vonatkozóan már rendelkezik a 
396/2005/EK rendelet.

(1) A 28. cikktől eltérően, nem 
engedélyezett növényvédő szer környezetbe 
történő kibocsátásával járó, kutatási és 
fejlesztési célú kísérletek vagy tesztek 
végezhetők, ha az a tagállam, amelynek a 
területén a kísérletet vagy tesztet végezni 
kívánják, értékelte a rendelkezésre álló 
adatokat és kísérleti célú használati 
engedélyt adott ki. A használati engedély 
korlátozhatja a használandó mennyiségeket 
és a kezelendő területeket, és további 
feltételeket írhat elő, megakadályozandó az 
emberek vagy állatok egészségére ártalmas
hatásokat, illetve a környezet 
elfogadhatatlan terhelését (például annak 
megelőzése, hogy szermaradékokat 
tartalmazó élelmiszerek és takarmányok 
bekerüljenek az élelmiszerláncba), kivéve ha 
erre vonatkozóan már rendelkezik a 
396/2005/EK rendelet.

Indokolás

Kísérletek és tesztek céljából nem szükséges engedélyt kiadni, elégendő a használati engedély.

Módosítás: 77
52. cikk 

A növényvédő szereket helyesen kell 
használni.

A növényvédő szereket helyesen kell 
használni.

A helyes használat magában foglalja a 30. A helyes használat magában foglalja a 30. 
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cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően az integrált növényvédelem és 
a jó környezetvédelmi gyakorlat elveinek 
alkalmazását. 

cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően az integrált növényvédelem 
elveinek alkalmazását. 

Legkésőbb 2014 január 1-ig a növényvédő 
szerek helyes használata megfelel az 
integrált növényvédelem elveinek, beleértve 
a jó növényvédelmi gyakorlatot és a jó 
környezetvédelmi gyakorlatot is.
E cikk alkalmazásának részletes szabályai a 
76. cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárás 
szerint fogadhatók el.

E cikk alkalmazásának részletes szabályai a 
76. cikk (3) bekezdésében hivatkozott eljárás 
szerint fogadhatók el.

A 2004/35/EK irányelv nem alkalmazandó, 
ha a gazdálkodó bizonyítani tudja a 
növényvédő szer helyes használatát az e 
rendeletben, egyéb közösségi 
jogszabályokban és az érintett tagállam 
jogszabályaiban foglaltaknak megfelelően.

Indokolás
A „helyes környezetvédelmi gyakorlat” része a „helyes növényvédelmi gyakorlatnak” és az 
„integrált növényvédelem elveinek”. A jó növényvédelmi gyakorlat elveit lehetőség szerint 
alkalmazni kell, alkalmazásukra nem szükséges határidő megállapítása. A környezeti 
felelősség nem vonatkozik azokra a gazdálkodókra, akik a növényvédő szerekre vonatkozó 
minden hatályos jogszabálynak eleget tesznek. A 2004/35/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése 
b) pontjával összhangban nem tekinthetők vétkesnek vagy vádolhatók gondatlan eljárással.

Módosítás: 78
53. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa haladéktalanul értesíti az engedélyt 
kiadó tagállamokat az adott növényvédő 
szert vagy az abban lévő valamely 
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót érintő olyan új 
információkról, melyek alapján 
feltételezhető, hogy a növényvédő szernek 
olyan ártalmas hatásai lehetnek, amelyek 
miatt a növényvédő szer vagy a hatóanyag, 

(1) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa haladéktalanul értesíti a
tagállamokat az adott növényvédő szert vagy 
az abban lévő valamely hatóanyagot, 
ellenanyagot vagy kölcsönhatás-fokozót 
érintő olyan új információkról, melyek 
alapján feltételezhető, hogy a növényvédő 
szernek olyan ártalmas hatásai lehetnek, 
amelyek miatt a növényvédő szer vagy a 
hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-
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ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó már 
nem felel meg a 29., illetve a 4. cikkben 
lefektetett kritériumoknak.

fokozó már nem felel meg a 29., illetve a 4. 
cikkben lefektetett kritériumoknak.

Indokolás

A növényvédő szerekkel kapcsolatos információkat valamennyi érintett tagállam 
rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás: 79
53. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés

Az engedély birtokosa ezért nyilvántartást 
vezet és jelentést készít a növényvédő szer 
használatával kapcsolatban embereknél 
fellépő minden, ártalomra utaló reakcióról.

Az engedély birtokosa ezért nyilvántartást 
vezet és jelentést készít a növényvédő szer 
használatával kapcsolatban embereknél, 
állatoknál és a környezetben fellépő 
minden, ártalomra utaló reakcióról.

Indokolás

Az információknak tartalmazniuk kell az embereknél, állatoknál és a környezetben fellépő, 
ártalomra utaló reakciókat. Az utolsó bekezdést törölték, mert a harmadik országok eltérő 
szabályozása megnehezíti az EU-n belüli növényvédőszer-felhasználással való 
összehasonlítást. 

Módosítás: 80
53. cikk (1) bekezdés negyedik albekezdés

Az értesítési kötelezettség kiterjed olyan 
közintézmények által hozott döntésekről 
vagy végzett értékelésekről szóló 
információkra, amelyek harmadik 
országban engedélyeznek növényvédő 
szereket vagy hatóanyagokat. 

törölve

Indokolás

Az információknak tartalmazniuk kell az embereknél, állatoknál és a környezetben fellépő, 
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ártalomra utaló reakciókat. Az utolsó bekezdést törölték, mert a harmadik országok eltérő 
szabályozása megnehezíti az EU-n belüli növényvédőszer-felhasználással való 
összehasonlítást. 

Módosítás: 81
53. cikk (4) bekezdés

(4) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa évente jelentést ad be az adott 
növényvédő szert engedélyező tagállam
illetékes hatóságának a várt hatékonyság 
hiányára, a rezisztencia kifejlődésére, és a 
növényekre, növényi termékekre vagy a 
környezetre gyakorolt nem várt hatásokra 
vonatkozóan rendelkezésre álló 
információkról.

(4) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa évente jelentést ad be a
tagállamok illetékes hatóságainak a várt 
hatékonyság hiányára, a rezisztencia 
kifejlődésére, és a növényekre, növényi 
termékekre vagy a környezetre gyakorolt 
nem várt hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információkról.

Indokolás
A növényvédő szerekkel kapcsolatos információkat valamennyi érintett tagállam 
rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás: 82
56. cikk (1) bekezdés második albekezdés bevezető rész

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések:

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre, beleértve 
az e tesztelési és vizsgálati jelentések 
összefoglalóit, vonatkozik, feltéve, hogy 
ilyen tesztelési és vizsgálati jelentések:

Indokolás
Az adatvédelemnek ki kell terjednie a hatóságok által a megújítási és felülvizsgálati eljárások 
során nyert információkra is. Minden vonatkozó adatnak adatvédelem alá kell esnie, nem 
csak a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) és a helyes kísérleti gyakorlat (GEP) szerint 
szerzett adatoknak.

Módosítás: 83
56. cikk (1) bekezdés második albekezdés a) pont
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a) szükségesek voltak engedélyezéshez, 
vagy engedély olyan módosításához, hogy a 
szert más növényhez is lehessen használni,
és

a) szükségesek voltak engedélyezéshez vagy 
egy engedély feltételeinek módosításához.

Indokolás

Rendelkezni kell azokról az esetekről is, amikor az alkalmazási terület tér el, például sor kerül 
a felhasználás mezei termesztésről üvegházi termesztésre történő kiterjesztésére, ami 
szükségessé teszi pótlólagos adatok benyújtását.

Módosítás: 84
56. cikk (1) bekezdés második albekezdés b) pont

b) igazoltan megfelelnek a jó laboratóriumi 
gyakorlat vagy jó kísérleti gyakorlat 
elveinek a 8. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megadott, a növényvédő szerek 
adataira vonatkozó követelményekkel 
összhangban.

törölve

Indokolás

Lásd az 56. cikk (1) bekezdése (2) albekezdése bevezető részének indokolását.  

Módosítás: 85
56. cikk (1) bekezdés (3) albekezdés 

Ha egy jelentés adatvédelem alá esik, akkor 
a jelentést kézhez vevő tagállam, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, a jelentést nem 
használhatja növényvédő szer 
engedélyezését kérő más kérelmező javára. 

Ha egy jelentés, beleértve annak 
összefoglalóját, adatvédelem alá esik, akkor 
a jelentést kézhez vevő bármely tagállam, a 
(2) bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, a jelentést nem 
használhatja növényvédő szer 
engedélyezését kérő más kérelmező javára.

Indokolás

Lásd az 56. cikk (1) bekezdése (2) albekezdése bevezető részének indokolását. 
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Módosítás: 86
56. cikk (1) bekezdés (5) albekezdés 

Ha teszt vagy vizsgálat csak engedély 
megújításához vagy felülvizsgálatához 
szükséges, akkor az nem esik védelem alá.

Ha egy jelentés, beleértve annak 
összefoglalóját, csak engedély 
megújításához vagy felülvizsgálatához 
szükséges, akkor is védelem alá esik. Az 
adatvédelem időtartama öt év. Az (1)–(4) 
albekezdések megfelelően alkalmazandók.

Indokolás

Lásd az 56. cikk (1) bekezdése (2) albekezdése bevezető részének indokolását.

Módosítás: 87
56. cikk (1) bekezdés (5a) albekezdés (új)

Az adatvédelem azon harmadik felekre is 
vonatkozik, akik kisebb jelentőségű 
felhasználás céljából nyújtanak be tesztelési 
és vizsgálati jelentéseket. Az adatvédelem 
időtartama meghosszabbítható a 49. cikk 
(4c) bekezdésével összhangban.

Indokolás

A kisebb jelentőségű felhasználásokra vonatkozó eljárásokban is biztosítani kell az adatok 
védelmét. 

Módosítás: 88
56. cikk (3) bekezdés bevezetés

(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelem 
csak akkor adható meg, ha az első kérelmező 
a dosszié beadásakor kérte az adatvédelmet 
és megadta az érintett tagállamnak minden 
egyes tesztelési vagy vizsgálati jelentésről a 
következő információkat:

(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelem
csak akkor adható meg, ha az első kérelmező 
a dosszié beadásakor vagy további, például 
ellenanyagokkal és kölcsönhatás-
fokozókkal kapcsolatos tájékoztatáskor
kérte az adatvédelmet és megadta az érintett 
tagállamnak minden egyes tesztelési vagy 
vizsgálati jelentésről a következő 
információkat:
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Indokolás

Lásd az 56. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás: 89
56. cikk (3) bekezdés a) pont

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
első engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához szükségesek, 

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
első engedélyezéséhez, megújításhoz vagy 
felülvizsgálathoz, vagy az engedélye 
módosításához, vagy jogszabályi változások 
miatt szükségesek,

Indokolás

A Bizottság javaslata igen jelentős előrelépés a jelenlegi helyzethez képest, mivel a célja az 
európai kis- és középvállalkozások életképességének biztosítása. A módosítás célja a szöveg 
egyértelműbbé tétele.

Lásd az 56. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás: 90
56. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a 
tesztelési és vizsgálati jelentéseket már 
felhasználták valamely más szer 
engedélyének megszerzése érdekében, és a 
védelmi időszak még nem járt le, e 
jelentések a fennmaradó időtartam alatt 
védettséget élveznek.

Indokolás

Hivatkozni kell azon tesztelési és vizsgálati jelentésekre, amelyekre a védettségi időszak 
továbbra is vonatkozik. 
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Módosítás: 91
58. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) Bárki, aki engedélyt kíván kapni egy
növényvédő szerre, tesztek vagy vizsgálatok 
elvégzése előtt tájékozódik annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságánál, ahol a 
kérelmet be kívánja nyújtani, hogy az 
ugyanazt a hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szer kapott-e már engedélyt 
abban a tagállamban. Az ilyen tájékozódás 
részét képezi az 54. cikk alapján 
rendelkezésre álló információk 
tanulmányozása is.

(1) Bárki, aki engedélyt kíván kapni, illetve 
azt megújítani vagy felülvizsgáltatni 
kívánja egy növényvédő szerre, tesztek vagy 
vizsgálatok elvégzése előtt tájékozódik 
annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságánál, ahol a kérelmet be kívánja 
nyújtani, hogy az ugyanazt a hatóanyagot, 
ellenanyagot vagy kölcsönhatás-fokozót 
tartalmazó növényvédő szer kapott-e már 
engedélyt abban a tagállamban. Az ilyen 
tájékozódás részét képezi az 54. cikk alapján 
rendelkezésre álló információk 
tanulmányozása is.

Indokolás
Az adatvédelmet ki kell terjeszteni az engedély megújítására és felülvizsgálatára is a 
növényvédőszer-ipar középvállalkozásai és kutatásalapú ágazatai védelme érdekében.

Módosítás: 92
58. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A későbbi kérelmező beadja az általa 
használatra javasolt hatóanyag 
azonosítására és szennyezőanyagaira 
vonatkozó összes adatot. A tájékozódáskor a 
későbbi kérelmező bizonyítja, hogy 
szándékában áll az engedélykérés.

törölve

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy egy kérelmet a hivatalos benyújtását megelőzően is megvizsgáljanak. 
Az 54. cikkben említett információk elegendőek. 

Módosítás: 93
58. cikk (2) bekezdés 

(2) A tagállam illetékes hatósága, ha (2) A tagállam illetékes hatósága, ha 
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meggyőződik arról, hogy a későbbi 
kérelmező engedélyt szándékozik kérni, 
megadja a korábbi vonatkozó engedélyek 
birtokosának vagy birtokosainak nevét és 
címét, és egyidejűleg közli az engedély 
birtokosaival a kérelmező nevét és címét.

meggyőződik arról, hogy a későbbi 
kérelmező engedélyt szándékozik kérni, 
illetve azt megújítani vagy felülvizsgáltatni 
kívánja, megadja a korábbi vonatkozó 
engedélyek birtokosának vagy birtokosainak 
nevét és címét, és egyidejűleg közli az 
engedély birtokosaival a kérelmező nevét és 
címét.

Indokolás
Lásd az 58. cikk (1) bekezdése (1) albekezdésének indokolását.

Módosítás: 94
58. cikk (3) bekezdés 

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

(3) A későbbi engedélyt kérelmező, illetve 
annak megújítását vagy felülvizsgálatát 
kérelmező, valamint a vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai 
ésszerűen elvárható módon törekednek arra, 
hogy megállapodásra jussanak a növényvédő 
szer engedély-, megújítás- vagy 
felülvizsgálati kérelméhez szükséges, az 56. 
cikk alapján védett tesztelési és vizsgálati 
jelentések megosztásáról.

Indokolás
Lásd az 58. cikk (1) bekezdése (1) albekezdésének indokolását.

Módosítás: 95
58. cikk (3a) bekezdés (új)

 (3a) Amikor egy tagállam úgy ítéli meg, 
hogy monopolhelyzet alakulhat ki, ha a 
későbbi kérelmező és az ugyanazt a 
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
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kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szerek vonatkozó 
engedélyeinek birtokosa vagy birokosai 
nem tudnak megállapodni a gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járó tesztek 
vagy vizsgálatok eredményeinek 
megosztásáról, akkor a későbbi kérelmező 
erről tájékoztatja a tagállam illetékes 
hatóságát. A két fél arról azonban 
mindenképpen megállapodik, hogy a 
második albekezdés alkalmazása esetén 
mely bíróságok lesznek illetékesek.

Indokolás

Az új rendeletnek egyedi rendelkezéseket kellene tartalmaznia a növényvédő szerek piacán 
kialakuló monopolhelyzetek megelőzése érdekében.

Módosítás: 96
59. cikk (2) bekezdés 

(2) A későbbi kérelmező és a vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai 
mindent megtesznek azért, hogy a gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járó tesztek 
és vizsgálatok eredményeit megosszák. A 
tesztelési és vizsgálati eredmények 
megosztásának költségei igazságos, átlátható 
és diszkriminációtól mentes módon 
határozandók meg. A későbbi kérelmező 
csak az olyan információk költségeiből 
vállal részt, melyeket be kell adnia ahhoz, 
hogy teljesítse az engedélyezési 
követelményeket.

(2) A későbbi kérelmező és a vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai 
mindent megtesznek azért, hogy a gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járó tesztek 
és vizsgálatok eredményeit megosszák. A 
tesztelési és vizsgálati eredmények 
megosztásának költségei igazságos, átlátható 
és diszkriminációtól mentes módon 
határozandók meg. A későbbi kérelmező 
köteles a megosztott információk 
létrehozásának teljes költségéből részt
vállalni. Rendeletet kell elfogadni a 76. cikk 
(3) bekezdésben említett eljárás szerint 
azokról a költségekről, amelyeket 
figyelembe kell venni. 

Indokolás
Ha az e rendelkezés keretében megosztott költségek kiszámításának alapja túlságosan 
korlátozott, az hátrányosan érinti a kutatásba és tesztelésbe erőteljesen befektető vállalatokat, 
ami nagy csapás lenne e terület leginnovatívabb vállalatai számára. A más vállalatok adatait 
használni kívánó vállalatoknak legalább annyit bizonyítaniuk kell, hogy az érintett adatok 
használata előtt tekintélyes pénzügyi ajánlatot tettek.
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Módosítás: 97
59. cikk (3) bekezdés első albekezdés

(3) Ha a későbbi kérelmező és az ugyanazt a 
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szerek vonatkozó 
engedélyeinek birtokosa vagy birokosai nem 
tudnak megállapodni a gerinces állatokon 
végzett kísérletekkel járó tesztek vagy 
vizsgálatok eredményeinek megosztásáról, 
akkor a későbbi kérelmező erről tájékoztatja 
a tagállam illetékes hatóságát. A két fél 
arról azonban mindenképpen 
megállapodik, hogy a második albekezdés 
alkalmazása esetén mely bíróságok lesznek 
illetékesek.

(3) Ha a későbbi kérelmező és az ugyanazt a 
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szerek vonatkozó 
engedélyeinek birtokosa vagy birokosai nem 
tudnak megállapodni a gerinces állatokon 
végzett kísérletekkel járó tesztek vagy 
vizsgálatok eredményeinek megosztásáról, 
akkor az 58. cikk (3) és (3a) bekezdésében 
megállapított eljárás alkalmazandó.

Indokolás

Az állatokon végzett kísérletekkel járó tesztek és vizsgálatok eredményeinek megosztása 
tekintetében az egyeztetés és méltányos kompenzáció céljából kialakított rendszer megegyezik 
a kísérletek megismétlésének elkerülését célzó általános szabályokban előírt rendszerrel. Ez a 
rendszer megoldást biztosít azokra az esetekre is, ha a felek nem tudnak megegyezni 
egymással.

Módosítás: 98
60. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) Az (1) bekezdésben említett üzleti 
érdekek tekintetében csak a következő 
elemek tekinthetők bizalmasan 
kezelendőnek:

(2) Az (1) bekezdésben említett üzleti 
érdekek tekintetében a következő elemek 
mindig bizalmasan kezelendőnek 
tekinthetők:

Indokolás
Nem kizárható, hogy az a) – c) pontban említettekhez képest más vonatkozó adatok is 
bizalmas jellegűnek tekinthetők.
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Módosítás: 99
60. cikk (2) bekezdés ca) pont (új) 

ca) a gerinces állatokon végzett 
kísérletekben részt vevő intézmények és 
személyek neve és címe.

Indokolás
Az intézmények és személyek személyes adatai bizalmasan kezelendők, mivel gyakran válnak 
radikális állatjóléti csoportok célpontjává.

Módosítás: 100
60. cikk (2a) bekezdés (új) 

(2a) A kérelmező által egy növényvédő szert 
e rendelet hatálya alatt engedélyező vagy 
módosító határozat alátámasztására 
benyújtott tesztelési adatok, beleértve a 
vizsgálati jelentéseket, megtekinthetők az 
arra igényt tartó felek által a Bizottság, a 
Hatóság, vagy a tagállamok által megjelölt 
helyen.  Ezen adatok nem tehetők közzé 
másolatok formájában vagy bármilyen 
egyéb közzétételi módon (beleértve 
elektronikus úton).

Indokolás

A közvélemény jogos érdeke az információhoz való hozzáférés, amelyet e rendelet keretében 
az Aarhusi Egyezménnyel összhangban biztosítani kell. A közvélemény tájékoztatása 
koncepciójának viszont meg kell akadályoznia a visszaéléseket és a tisztességtelen versenyt. A 
javasolt olvasószoba megfelelő megoldást jelent majd, hiszen az arra igényt tartó harmadik 
felek hozzáférhetnek bizalmas információkhoz, a lehetséges versenytársak viszont nem 
élhetnek vissza a rendszerrel érzékeny kereskedelmi adatok megszerzése révén.  
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Módosítás: 101
63. cikk (2a) bekezdés (új)

 (2a) A tagállamok bizonyos médiumokban 
megtilthatják vagy korlátozhatják a 
növényvédő szerek reklámozását. 

Indokolás

Helyénvaló az e területen esetlegesen fennálló nemzeti korlátozások fenntartása.

Módosítás: 102
64. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, 
forgalmazói és szakmai felhasználói 
nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, 
tárolt vagy felhasznált növényvédő 
szerekről. 

(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, 
forgalmazói és szakmai felhasználói 
nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, 
tárolt vagy felhasznált növényvédő 
szerekről. A szakmai felhasználók számára 
előírt nyilvántartási kötelezettség nem 
követelhet meg többet annál, mint amit a 
852/2004/EK rendelet előír.

Indokolás
A nyilvántartás adminisztrációs terhei nem lehetnek nagyobbak a 852/2004/EK rendeletben 
előírtnál.

Módosítás: 103
64. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják. Az arra igényt 
tartó szomszédok vagy vízművek szintén 
betekinthetnek e nyilvántartásokba.

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják.
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Indokolás

Elégséges, ha a növényvédelemmel kapcsolatos információk a hatóság számára 
hozzáférhetők. A nyilvántartásokra vonatkozó jelenlegi kötelezettségeken túlmenő 
kötelezettségek bevezetése ellentétes a bürokrácia visszaszorítására és az adminisztratív 
költségek csökkentésére irányuló erőfeszítésekkel.

Módosítás: 104
73. cikk (1) bekezdés ia) pont (új)

ia) Kisebb jelentőségű növénykultúrákkal 
kapcsolatos kísérletek végrehajtása.

Indokolás

Megállapításra került, hogy az engedélyek birtokosai a magas költségek miatt vonakodnak a 
kisebb jelentőségű felhasználásokra való kiterjesztéstől. Ösztönzőkre van szükség annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a növényvédő szerek e növényi kultúrákat fenyegető 
hiánya.

Módosítás: 105
74a. cikk (új)

74a. cikk
A 80. cikk (1) bekezdésében említett 
határidőt követő három éven belül a 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
összegzi az ugyanazon zónán belüli és a 
zónahatárokon túli engedélyekre vonatkozó 
határozatok kölcsönös elismerésével 
kapcsolatban szerzett tapasztalatokat, 
továbbá hogy e tapasztalatok alapján a 
zónákra alapozott engedélyek rendszerét 
milyen mértékben lehet felváltani egy 
európai engedélyezési rendszerrel. A 
jelentéshez szükség esetén megfelelő 
jogalkotási javaslatokat fűznek.
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Indokolás

A növényvédő szerek engedélyezésének harmonizációja e rendelet célkitűzésének tekintendő. 
Ehhez a Bizottság által a Tanács és az Európai Parlament részére rendszeresen készítendő 
jelentések is hozzájárulnának. 

Módosítás: 106
74b. cikk (új)

74b. cikk
A Bizottság ellenőrzi e rendelet 
hatékonyságát és a belső piaccal való 
összhangját, valamint a rendelet közzététele 
után három éven belül, majd azután 
minden ötödik évben jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé, 
amelyhez szükség esetén módosító 
javaslatokat is fűz. Különös figyelmet fordít 
arra a kérdésre, hogy a növényvédő szerek 
területén a belső piac milyen mértékben 
valósult meg.

Indokolás

A Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy e rendelet összhangban van-e a belső piac elveivel, és 
az összhang hiánya esetén módosításra irányuló javaslatokat kell tennie annak érdekében, 
hogy a rendelet a belső piaccal összhangba kerüljön.

Módosítás: 107
77. cikk (2) bekezdés harmadik franciabekezdés

– a felvétel megújításától vagy a jóváhagyás 
megújításától számított öt évig olyan 
hatóanyagokra, melyek felvétele az Irányelv 
I. mellékletébe e rendelet kihirdetésének 
napja után legkésőbb két évvel lejár. E 
rendelkezés csak azokra az adatokra 
vonatkozik, melyek a jóváhagyás 
megújításához szükségesek, és amelyekről e 
rendelet kihirdetésének napjától számított 
legfeljebb két éven belül igazolták, hogy 
megfelelnek a jó laboratóriumi gyakorlat 

– a felvétel megújításától vagy a jóváhagyás 
megújításától számított öt évig olyan 
hatóanyagokra, melyek felvétele az Irányelv 
I. mellékletébe e rendelet kihirdetésének 
napja után legkésőbb két évvel lejár.
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elveinek.

Indokolás
Minden vonatkozó adatnak adatvédelem alá kell esnie, nem csak a helyes laboratóriumi 
gyakorlattal (GLP) szerzett adatoknak.

Módosítás: 108
77. cikk (3) bekezdés

(3) Ha az irányelv 13. cikke az (1) vagy a (2) 
bekezdés folytán alkalmazandó, akkor az az 
adott tagállamnak a Közösséghez való 
csatlakozását megtestesítő csatlakozási 
okmányában az irányelvet érintően előírt 
különös szabályok hatálya alá tartozik.

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében 
felsorolt esetekben az 58. cikk rendelkezései 
alkalmazandók. Ha az irányelv 13. cikke az 
(1) vagy a (2) bekezdés folytán 
alkalmazandó, akkor az az adott tagállamnak 
a Közösséghez való csatlakozását 
megtestesítő csatlakozási okmányában az 
irányelvet érintően előírt különös szabályok 
hatálya alá tartozik.

Indokolás

El kell oszlatni mindenféle kételyt, amely a kötelező egyeztetés és a méltányos kompenzáció –
ezen rendelet által a hatóanyagokra és a „létező”, azaz az 1993. július 26. előtt forgalomban 
levő és az átmeneti intézkedések hatálya alá tartozó készítményekre megállapított –
rendszerének tényleges alkalmazásával kapcsolatban felmerül. Ha a KKV-k – egyeztetés és  
pénzbeli kompenzáció után – nem férhetnének hozzá a „létező hatóanyagokat” tartalmazó 
készítményekre vonatkozó engedélyek fenntartásához nélkülözhetetlen adatokhoz, az igen 
súlyos következményekkel járna a fennmaradásuk szempontjából, és a mezőgazdaságban is 
éreztetné a hatását azáltal, hogy a növényvédelmi ágazatban a legfontosabb növényi kultúrák 
betegségei elleni küzdelemhez alapvetően szükséges  hatóanyagok és növényvédő szerek 
kivonása miatt hiányosságok jönnének létre.

Módosítás: 109
I. melléklet

A mellékletet el kell hagyni.
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Indokolás

Ez a fajta zónabesorolás nem tűnik megfelelőnek, mivel a meghatározott zónák nem kellően 
homogének.

Módosítás: 110
II. melléklet, 3.6.1. pont

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett napi 
bevitel), AOEL (megengedett munkahelyi 
terhelés) és ARfD (akut referenciadózis) 
értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor elegendő biztonsági 
ráhagyást kell alkalmazni, figyelembe véve a 
hatások típusát és súlyosságát, valamint a 
népesség adott csoportjainak érzékenységét.

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett napi 
bevitel), AOEL (megengedett munkahelyi 
terhelés) és ARfD (akut referenciadózis) 
értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor megfelelő biztonsági 
ráhagyást kell alkalmazni, figyelembe véve a 
hatások típusát és súlyosságát, valamint a 
népesség adott csoportjainak – például a
szülőképes korban levő nők, az embriók, a 
magzatok és a gyermekek egészen a 
serdülőkor végéig – érzékenységét.

Módosítás: 111
II. melléklet, 3.6.2 – 3.6.5.

3.6.2. Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá,
ha a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett felső szintű 
genotoxicitási tesztek értékelése alapján a 
hatóanyag nincs a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
mutagénként besorolva, kivéve ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók.
3.6.3. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyagok és a növényvédő 
szerek adatait, valamint más rendelkezésre 
álló információkat és adatokat illetően az 
ilyen adatokra vonatkozó 

3.6.2. Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, 
ha az egységes elvekkel összhangban 
elvégzett értékelés azt mutatja, hogy az 
ajánlott használati feltételek mellett 
legalább egy növényvédő szer legalább egy 
reprezentatív használata tekintetében 
megfelelő védelmet élveznek a 
felhasználók, a dolgozók, a járókelők és a 
fogyasztók. 
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követelményeknek megfelelően elvégzett, a 
rákkeltő hatást vizsgáló tesztek értékelése 
alapján a hatóanyag nincs a 67/548/EGK 
irányelv rendelkezései alapján 1. vagy 2. 
kategóriájú rákkeltő anyagként besorolva, 
illetve nem kell ilyenként besorolni, kivéve 
ha a növényvédő szerben lévő ilyen 
hatóanyag hatásai a használat javasolt 
reális feltételei mellett emberre nézve 
elhanyagolhatók. 
3.6.4. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyagok és a növényvédő 
szerek adatait, valamint más rendelkezésre 
álló információkat és adatokat illetően az 
ilyen adatokra vonatkozó 
követelményeknek megfelelően elvégzett 
szaporodásgátló hatást vizsgáló tesztek 
értékelése alapján a hatóanyag nincs a 
67/548/EGK irányelv rendelkezései alapján 
1. vagy 2. kategóriájú szaporodásgátló 
anyagként besorolva, illetve nem kell 
ilyenként besorolni, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett 
emberre nézve elhanyagolhatók.
3.6.5. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha közösségi vagy nemzetközileg 
elfogadott vizsgálati iránymutatások szerint 
történt értékelése alapján az anyag nem 
tekinthető emberre nézve toxikológiailag 
szignifikáns mértékben endokrin-romboló 
tulajdonságúnak, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett 
emberre nézve elhanyagolhatók.

Indokolás
A megszüntetési kritériumok jelentősen korlátozzák az engedélyezett termékek körét. A 
tényleges felhasználásokat és expozíciókat figyelembe nem vevő engedélyezési eljárás aláássa 
a kockázatértékelések alapján történő határozathozatal elvét. Ez több biztonságos 
termék/felhasználás fokozatos kivonását eredményezi. Ezeket a kritériumokat helyettesítésre 
alkalmas anyagok azonosítására kellene használni, nem pedig anyagok megfelelő értékelést 
nélkülöző elutasítására.
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Módosítás: 112
II. melléklet, 3.7.1. pont 2. albekezdés c) pont ii. alpont

ii. mérési és ellenőrzési adatok szerint a 
hatóanyag nagyfokú vándorlása fordulhatott 
elő levegőn, vízen vagy vándorló fajokon 
keresztül, azzal a veszéllyel, hogy a 
hatóanyag felhalmozódik egy befogadó 
környezetben, vagy

ii. mérési és ellenőrzési adatok szerint a 
hatóanyag nagyfokú vándorlása fordulhatott 
elő levegőn vagy vízen keresztül, azzal a 
veszéllyel, hogy a hatóanyag felhalmozódik 
egy befogadó környezetben, vagy

Indokolás

A vándorló fajokra tett utalás tudományosan nem indokolható.

Módosítás: 113
II. melléklet, 3.7.2 – 3.7.3

3.7.2. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha nem tekinthető nehezen lebomló, 
biológiailag felhalmozódó és mérgező 
(PBT) anyagnak.
Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindhárom kritérium, 
nehezen lebomló, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező anyagnak 
tekintendő.
3.7.2.1. Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– tengervízben a felezési ideje több mint 60 
nap, vagy
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 
ideje több mint 40 nap, vagy
– tengeri üledékben a felezési ideje több 
mint 180 nap, vagy
– édesvíz vagy torkolati víz üledékében a 
felezési ideje több mint 120 nap, vagy
– talajban a felezési ideje több mint 120 
nap.

törölve
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A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő 
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
alapján történik.
3.7.2.2. Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényezője (BCF) nagyobb 
mint 2000. 
A biológiai felhalmozódás értékelése a vízi 
élőlényekben történő biokoncentráció mért 
adatai alapján történik. Mind édesvízi, 
mind tengeri fajokkal kapott adatok 
használhatók. 
3.7.2.3. Mérgezőképesség
A hatóanyag teljesíti a mérgezőképesség 
kritériumát, ha: 
– tengeri és édesvízi élőlényekre a hosszú 
távon észlelhető hatást még nem okozó 
koncentráció (NOEC) kisebb mint 0,01 
mg/l, vagy
– az anyag rákkeltőként (1. vagy 2. 
kategória), mutagénként (1. vagy 2. 
kategória) vagy szaporodásgátlóként (1., 2. 
vagy 3. kategória) van besorolva, vagy
– az alábbi besorolások szerint más 
bizonyíték van a krónikus toxicitásra: T, 
R48, vagy Xn, R48 a 67/548/EGK irányelv 
szerint. 
3.7.3. Egy hatóanyag nem tekinthető úgy, 
mint amely megfelel a 4. cikknek, ha az 
„nagyon nehezen lebomló, biológiailag 
nagy mértékben felhalmozódó” (vPvB).
Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindkét kritérium, 
nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó anyagnak 
tekintendő.
3.7.3.1. Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
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– tengervízben, édesvízben vagy torkolati 
vízben a felezési ideje több mint 60 nap, 
vagy
– tengervíz, édesvíz vagy torkolati víz 
üledékében a felezési ideje több mint 180 
nap, vagy
– talajban a felezési ideje több mint 180 
nap.

Indokolás
Az engedélyezésnek kockázatértékelésen kell alapulnia. A növényvédő szerek és minden más 
termék tényleges kockázata a tényleges használaton, az adagoláson és egyéb tényezőkön 
múlik. A javasolt kritériumok nem tükrözik a valós környezeti kockázatokat. Ez több 
biztonságos termék/felhasználás fokozatos kivonását eredményezi. Ezeket a kritériumokat 
helyettesítésre alkalmas anyagok azonosítására kellene használni, nem pedig anyagok 
megfelelő értékelést nélkülöző elutasítására.

Módosítás: 114
II. melléklet, 3.8.2

3.8.2. Hatóanyag csak akkor tekinthető 
úgy, hogy megfelel a 4. cikknek, ha 
közösségi vagy nemzetközileg elfogadott 
vizsgálati iránymutatások szerint történt 
értékelése alapján az anyag nem tekinthető 
a megcélzott organizmusoktól különböző 
organizmusokra nézve toxikológiailag 
szignifikáns mértékben endokrin-romboló 
tulajdonságúnak, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett a 
megcélzott organizmusoktól különböző 
organizmusokra nézve elhanyagolhatók.

törölve

Indokolás
Nincsen tudományos alapja annak, hogy az endokrin zavarokat okozó hatásokat másképpen 
kezelik, mint az egyéb toxikológiai hatásokat. Az endokrin zavarokból következő toxikus 
hatásokra már kiterjednek az emberek és környezet tekintetében a biztonságot szavatoló 
maximális expozíciós szintek. Az endokrin zavarok nem jelenthetnek minden 
megkülönböztetést nélkülöző kritériumot hatóanyagok elutasítására.
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Módosítás: 115
II. melléklet, 4. pont

Hatóanyag akkor hagyható jóvá a 24. cikk 
szerinti potenciálisan helyettesíthető 
anyagként, ha:

– a megengedett napi bevitel (ADI), a 
megengedett munkahelyi terhelés (AOEL) 
és az akut referenciadózis (ARfD) értékei 
jelentősen kisebbek mint a jóváhagyott 
hatóanyagok többségének ilyen értékei.
– teljesít kettőt azon kritériumok közül, 
melyek szükségesek ahhoz, hogy nehezen 
lebomló, biológiailag felhalmozódó és 
mérgező anyagnak (PBT) minősüljön.

Hatóanyag akkor sorolható be és hagyható 
jóvá a 24. cikk szerinti potenciálisan 
helyettesíthető anyagként, ha:

– a kritikus hatások jellege, a használati 
szokásokkal és a terhelési módokkal együtt 
aggodalomra okot adó helyzetet teremt még 
akkor is, ha nagyon szigorú kockázatkezelési 
intézkedéseket alkalmaznak (mint például 
bonyolult egyéni védőfelszerelés vagy 
nagyon nagy védőzóna).

– a kritikus hatások jellege, a használati 
szokásokkal és a terhelési módokkal együtt 
aggodalomra okot adó helyzetet teremt még 
akkor is, ha nagyon szigorú kockázatkezelési 
intézkedéseket alkalmaznak (mint például 
bonyolult egyéni védőfelszerelés vagy 
nagyon nagy védőzóna).

– jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket.

– a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett felső szintű 
genotoxicitási tesztek értékelése alapján a 
hatóanyag a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
mutagénként van besorolva, kivéve ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók.

– a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett karcinogenitási 
tesztek értékelése alapján a hatóanyag a 
67/548/EGK irányelv rendelkezései alapján 
1. vagy 2. kategóriájú karcinogénként van 
besorolva vagy aképpen besorolandó, 
kivéve ha a növényvédő szerben lévő ilyen 
hatóanyag hatásai a használat javasolt 
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reális feltételei mellett emberre nézve 
elhanyagolhatók.

– a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett reprodukciós 
toxicitási tesztek értékelése alapján a 
hatóanyag a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
reprodukciót károsító hatásúként van 
besorolva vagy aképpen besorolandó, 
kivéve ha a növényvédő szerben lévő ilyen 
hatóanyag hatásai a használat javasolt 
reális feltételei mellett emberre nézve 
elhanyagolhatók.

– nehezen lebomló, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező (PBT) anyagnak 
tekinthető.
Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindhárom kritérium, 
nehezen lebomló, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező anyagnak 
tekintendő.
Nehezen lebomló
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– tengervízben a felezési ideje több mint 60 
nap, vagy
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 
ideje több mint 40 nap,
vagy
– felezési ideje tengeri üledékben 180 
napnál hosszabb, vagy
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 
ideje több mint 
120 nap, vagy
– felezési ideje a talajban 120 napnál 
hosszabb.
A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
alapján történik.
Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
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felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényezője (BCF) nagyobb 
mint 2000.
A biológiai felhalmozódás értékelése a vízi 
élőlényekben történő biokoncentráció mért 
adatai alapján történik. Mind édesvízi, 
mind tengeri fajokkal kapott adatok 
használhatók.
Mérgezőképesség
A hatóanyag teljesíti a mérgezőképesség 
kritériumát, ha:
– tengeri és édesvízi élőlényekre a hosszú 
távon észlelhető hatást még nem okozó 
koncentráció (NOEC) kisebb mint 0,01 
mg/l, vagy
– az anyag rákkeltőként (1. vagy 2. 
kategória), mutagénként (1. vagy 2. 
kategória) vagy szaporodásgátlóként (1., 2. 
vagy 3. kategória) van besorolva, vagy
– reprodukciót károsító hatásúként (1., 2. 
vagy 3. kategória) sorolják be, vagy T, R48, 
vagy Xn, R48 a 67/548/EGK irányelv 
szerint.

– nagyon nehezen lebomló, biológiailag 
nagy mértékben felhalmozódó” (vPvB).
Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindkét kritérium, 
nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó anyagnak 
tekintendő:
Nehezen lebomló
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 
ideje több mint 60 nap, vagy
– tengervíz, édesvíz vagy torkolati víz 
üledékében a felezési ideje több mint 180 
nap, vagy
– felezési ideje a talajban 180 napnál 
hosszabb.
Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényező (BCF) nagyobb 
mint 5000.



AD\660810HU.doc 67/69 PE 382.298v03-00

HU

Indokolás

A növényvédő szerek hatóanyaguk alapján történő, a tényleges felhasználásukat és 
expozíciójukat figyelmen kívül hagyó szabályozása aláássa a kockázatértékeléseken alapuló 
határozathozatal elvét. Ez több biztonságos termék/felhasználás fokozatos kivonását 
eredményezi. Ezeket a kritériumokat helyettesítésre alkalmas anyagok azonosítására kellene 
használni, nem pedig anyagok megfelelő értékelést nélkülöző elutasítására. A II. melléklet 3.6. 
és 3.7. pontjából áthelyezve.
A rendelettervezetben jelenleg használt „potenciálisan helyettesíthető anyag” kritérium alig 
vagy egyáltalán nincs összefüggésben a növényvédő szerek használatából eredő valós 
kockázatokkal.

Módosítás: 116
IV. melléklet, 3. pont első albekezdés

A felhasználó számára jelentős gyakorlati és 
gazdasági hátrány definíció szerint a 
munkavégzés vagy az üzleti tevékenység 
olyan számszerűsíthető ellehetetlenülését 
jelenti, amelynek következtében a 
felhasználó nem képes többé kellően 
védekezni a megcélzott organizmus ellen. 
Ilyen ellehetetlenülés például, ha nincs 
műszaki felszerelés az alternatív anyag(ok) 
használatához, és gazdaságossági 
szempontok miatt nem is teremthető elő.

A felhasználó számára jelentős gyakorlati és 
gazdasági hátrány definíció szerint a 
munkavégzés vagy az üzleti tevékenység 
olyan számszerűsíthető ellehetetlenülését 
jelenti, amelynek következtében a 
felhasználó nem képes többé kellően 
védekezni a megcélzott organizmus ellen, 
vagy sérül a mezőgazdasági tevékenység 
versenyképessége. Ilyen ellehetetlenülés 
például, ha nincs műszaki felszerelés az 
alternatív anyag(ok) használatához, és 
gazdaságossági szempontok miatt nem is 
teremthető elő.

Indokolás

Meg kell őrizni a Közösség mezőgazdaságának versenyképességét.

Módosítás: 117
IV. melléklet, 3. pont második a) albekezdés (új)

Az összehasonlító értékelésnek figyelembe 
kell vennie az engedélyezett kisebb 
jelentőségű felhasználásokat.
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Indokolás

Lásd a 48. cikk (1) bekezdése c) pontjára vonatkozó módosítás indokolását.



AD\660810HU.doc 69/69 PE 382.298v03-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Növényvédő szerek forgalomba hozatala

Hivatkozások COM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD)

Illetékes bizottság ENVI

Véleményt nyilvánított
 A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma

AGRI
5.9.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris 
ülésen való bejelentés dátuma

5.9.2006

A vélemény előadója
 A kijelölés dátuma

Kyösti Virrankoski
11.9.2006

Vizsgálat a bizottságban 19.12.2006 26.2.2007 12.4.2007

Az elfogadás dátuma 12.4.2007

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

29
2
2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, 
Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru 
Gheorghe Mircea Coşea, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, 
Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Mairead 
McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, 
Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn 
Smith, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Witold Tomczak, Donato 
Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Bernadette Bourzai, Hynek Fajmon, Christa Klaß, Wiesław Stefan 
Kuc, Astrid Lulling, Kyösti Virrankoski


