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RÖVID INDOKOLÁS

Az elkészült rendeletre irányuló javaslat a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 
91/414/EGK irányelv helyébe lép, és hatályon kívül helyezi a meghatározott hatóanyagokat 
tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló 
79/117/EGK irányelvet.

A növényvédő szerek használata kihat a mezőgazdasági ökoszisztémára, káros lehet a 
felhasználók egészségére, befolyásolhatja az élelmiszerek minőségét, és amennyiben az 
élelmiszerekben káros növényvédőszer-maradványok találhatók, negatív hatással lehet a 
felhasználók egészségére is. Másrészről a növényvédő szerek használata a növényi kultúrák 
védelme és egészsége érdekében történik, és lehetővé teszi a gazdálkodók számára 
jövedelmük megduplázását és a rugalmasabb földművelést. Biztosítja azt, hogy megbízható 
módon, helyben állítsanak elő olcsó agrártermékeket, csökkenti az élelmiszer-termelés 
területigényét, és csökkenti az európai országok függőségét a mezőgazdasági termékek 
importjától.

A javaslat fontos törekvése, hogy fokozza a növényvédő szerek engedélyezésének 
harmonizálását a teljes EU területén, és ezáltal tovább erősítse a belső piacot. A vélemény 
előadója támogatja azt az elvet, hogy a tagállamokban történő szokványos engedélyezési 
eljárás mellett be kell vezetni az azonos zónához tartozó tagállamokban megadott engedélyek 
kölcsönös elismerésére irányuló kötelező eljárást, mivel ezzel elkerülhető az, hogy a 
tagállamokban feleslegesen kétszer végezzék el ugyanazt a munkát, és ennek eredményeként 
hamarabb rendelkezésre állhatnak az innovatív és környezetbarát növényvédő szerek. Azt 
javasolja továbbá, hogy bizonyos feltételek mellett tegyék lehetővé az engedélyek zónán 
kívüli kölcsönös elismerését is. Másrészről biztosítani kell, hogy egyes esetekben figyelembe 
lehessen venni az egy zónához tartozó országok közötti mezőgazdasági és éghajlati 
különbségeket.

A növényvédő szerek engedélyezése céljából benyújtandó tanulmányokra vonatkozó 
adatvédelem tekintetében az előadó olyan szabályozást javasol, amely biztosítja az európai 
gazdaság versenyképességét és a kutatásokat végző növénynemesítők innovációs képességét, 
továbbá lehetővé teszi a generikumok előállítóinak piacra jutását. A szabályozás során 
fokozottan figyelembe kell venni a növényvédő szerek és az azokban lévő hatóanyagok 
engedélyezésének sajátosságait, nevezetesen azt, hogy az első engedély minden esetben csak 
tíz évre szólhat.

A vélemény előadója fontosnak tartja a növényvédő szerek párhuzamos behozatalának uniós 
szintű jogi rendezését. Jelenleg nagy a jogbizonytalanság az egymástól eltérő bírósági ítéletek 
miatt, valamint azért, mert a tagállamok eltérően kezelik az importálás kérdését.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 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 szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre, és különösen annak 37. cikke 
(2) bekezdésére és 152. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre, és különösen annak 37. cikke 
(2) bekezdésére, 152. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjára, valamint 95. 
cikkének (1) bekezdésére,

Indokolás

A rendelet célja, hogy a növényvédő szerek forgalomba hozatalára vonatkozó szabványok 
összehangolása révén biztosítsa a növényvédő szerek szabad forgalmát a belső piacon (lásd a 
(7) preambulumbekezdést és a III. fejezetet). Éppen ezért az EK-Szerződés 95. cikkének (1) 
bekezdése is jogalapul szolgál a rendelet számára.

Módosítás: 2
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) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét.
(4) A rendelet célja továbbá az is, hogy a 
növényvédő szerek a tagállamok 
gazdálkodói közötti összehangoltabb 
beszerezhetőségének biztosítása érdekében
összehangolja a növényvédő szerek
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forgalomba hozatalára vonatkozó 
szabályokat.

Módosítás: 3
3. cikk 18) pont

18) „jó növényvédelmi gyakorlat”: 18) „jó növényvédelmi gyakorlat”:
olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
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,

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
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, a 
rezisztencia kialakulása 
megakadályozásának a szükségességét, és a 
művelési és biológiai módszerek 
lehetőségeit,

Indokolás

Az optimális növényvédelem biztosításához, illetve az emberek és az állatok egészségére 
jelentett kockázat egyidejű minimalizálásához lényeges a rezisztencia kialakulásának 
elkerülése. Ha a rezisztencia kialakul, olyan növényvédő szerek használatát vonhatja maga 
után, amelyek jelentősebb hatást gyakorolnak az emberek és az állatok egészségére, valamint 
a környezetre. Emiatt a rezisztencia kialakulásának megelőzését bele kell foglalni a jó 
növényvédelmi gyakorlat meghatározásába.

Módosítás: 4
3. cikk 19) pont

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

törölve
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Indokolás

Ez az újonnan bevezetett meghatározás felesleges, és a gyakorlatban zavarokat és értelmezési 
nehézségeket okozna, mivel a növényvédő szerek olyan módon történő alkalmazása, hogy „a 
környezet szennyezése csak a gyakorlatilag lehetséges legkisebb mennyiségekkel történjen,” 
hozzátartozik a helyes növényvédelmi gyakorlat alapelveinek központi törekvéséhez. Az 
újonnan meghatározott terület ezen kívül nem ad világosan elkülönülő 
fogalommeghatározást.

Módosítás: 5
3. cikk 22) pont (új)

22) „Helyes kísérleti gyakorlat”
A helyes laboratóriumi gyakorlat 
alapelveinek alkalmazására és annak a 
vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél 
történő alkalmazásának ellenőrzésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 2004/10/EK 
irányelvben1meghatározott gyakorlat.

Indokolás

Az V. fejezetben használt fogalom meghatározása. 

Módosítás: 6
3. cikk 23) pont (új)

23) „Tesztek és vizsgálatok”
Olyan kutatás vagy kísérlet, amelynek célja, 
hogy meghatározza valamely növényvédő 
szer vagy hatóanyag jellemzőit és 
viselkedését, előre jelezze a 
hatóanyagoknak és/vagy származékaiknak 
való kitettséget, meghatározza a
biztonságos kitettség szintjét, és 
megállapítsa a növényvédő szer biztonságos 
használatának feltételeit.

Indokolás

A „tesztelési és vizsgálati jelentések” kifejezés többször is előfordul a rendeletben. Be kell 

  
1 HL L 50., 2004.2.20., 44. o.
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illeszteni egy olyan meghatározást, amely nem csak a vizsgálati jelentést tartalmazza, de más, 
a kockázatértékelésre vonatkozó információkat is magában foglal.

Módosítás: 7
3. cikk 24) pont (új)

24) „Helyes mezőgazdasági gyakorlat”
A növényvédő szerekre vonatkozó helyes 
mezőgazdasági gyakorlathoz hozzátartozik 
a növényvédő szerek nemzeti szinten 
engedélyezett biztonságos használata a 
kártevők elleni hatékony védekezéshez 
szükséges tényleges körülmények között.  
Ez a gyakorlat magában foglalja a 
növényvédő szerek bizonyos 
mértéktartományon belüli, a jóváhagyott 
felső határig történő alkalmazását, 
amelynek során úgy kell eljárni, hogy az a 
lehetséges legkisebb mennyiségekkel 
szennyezze a környezetet.
Az engedélyezett biztonságos használati 
módokat nemzeti szinten határozzák meg, 
és ezek magukban foglalják azokat a 
nemzeti szinten bejegyzett vagy ajánlott 
használati módokat, amelyek figyelembe 
veszik a közegészségügyi és 
munkaegészségügyi szempontokat.
A tényleges körülmények közé tartozik az
előállítás, a tárolás, a szállítás bármely 
szakasza, valamint az élelmiszerek és állati 
takarmányok elosztásának bármely 
szakasza. 

Indokolás

Az Élelmezésügyi Világszervezet „helyes mezőgazdasági gyakorlat” meghatározását a 
rendeletnek át kell vennie.

Módosítás: 8
3. cikk 25) pont (új)

25) „Kisebb jelentőségű felhasználás”
E rendelet alkalmazásában a 
növényvédő szerek adott tagállamban 
történő kisebb mértékű felhasználása az 
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adott termék olyan növényhez való 
felhasználását jelenti, amelyet az adott 
tagállamban nem termesztenek széles 
körben, vagy amelyet széles körben 
termesztenek ugyan, de a növényvédő 
szert azon, illetve a vetőmagon csak 
kivételes igény kielégítése céljából
alkalmazzák.

Indokolás

A 49. cikkben szereplő „kisebb jelentőségű felhasználások” kifejezés meghatározása.

Módosítás: 9
4. cikk (1) bekezdés

(1) Hatóanyag jóváhagyása a II. melléklet 
szerint történik, ha várható, hogy az aktuális 
tudományos és műszaki ismeretek fényében, 
figyelembe véve az említett melléklet 2. és 
3. pontjában lefektetett jóváhagyási 
kritériumokat, az adott hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szer teljesíti a 2. és 
3. bekezdésben előírt feltételeket.

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Indokolás

Nyelvi pontosítás, csak a német változatot érinti.

Módosítás: 10
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve 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 az olyan érzékeny 
csoportok egészségére, mint a várandós 
nők, magzatok, csecsemők és a gyermekek
– 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,
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Módosítás: 11
10. cikk

10. cikk
Hozzáférés az összefoglaló dossziéhoz

törölve 

A Hatóság késedelem nélkül közzéteszi a 8. 
cikk (1) bekezdésében említett összefoglaló 
dossziét, kivéve a 60. cikk alapján 
bizalmasnak minősülő információkat.

Indokolás

Az információ előzetes jellege ebben a korai szakaszban nem teszi lehetővé annak korai 
közzétételét. A hatóság felülvizsgálati jelentése megfelelőbb, mivel hivatalosan megerősítésre 
kerül.

Módosítás: 12
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 referens tagállam megkezdheti a 
tesztelési vagy vizsgálati jelentés értékelését 
akár közvetlenül azután, hogy azt a 
kérelmező benyújtotta, ideértve akár a 9. 
cikk (3) bekezdésének első albekezdésében 
említett értesítést megelőző időpontot is. A 
9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított 8 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 
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. A tagállam 
konzultálhat a Hatósággal.

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor ésszerű határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a nyolc
hónapos határidőt a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot. További 
információk benyújtása esetén a kérelmező 
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azzal egy időben benyújtja az 56. cikk 
szerinti adatvédelemre vonatkozó 
bármifajta igényét is. A tagállam 
konzultálhat a Hatósággal.

Indokolás

A meglévő információk értékelésének az előtt való megkezdése, hogy a dosszié teljessé válna, 
meggyorsítja az új, innovatív termékek piacra jutását.  Éppen ezért azt követően, hogy a 
hatóanyag 91/414/EGK irányelv szerinti értékelése már lezárult, a referens tagállam számára 
nem tarthat tovább nyolc hónapnál a felülvizsgálati jelentés kibocsátása. 

Szükség van olyan mechanizmusra, amely a további információkkal kapcsolatos adatvédelmi 
igényének benyújtására vonatkozik.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

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

(1a) A referens tagállam olyan jelentést is 
benyújt a Bizottságnak és a Hatóságnak, 
amely részletezi az értékelt és 
engedélyezhető valamennyi felhasználási 
módot a 29. cikk előírásaival összhangban.

Indokolás

Az anyagot már az első biztonságos használati módok azonosításakor jóváhagyják. Ez 
lehetővé teszi, hogy az új, innovatív termékek korábban eljussanak a gazdálkodókhoz. 

Módosítás: 14
12. cikk (1) bekezdéstől a (3) bekezdésig

(1) A hatóság gondoskodik arról, hogy a 
kérelmező, a többi tagállam és a Bizottság 
megkapja a referens tagállamtól érkezett 
értékelőjelentés-tervezetet. 

(1) A hatóság gondoskodik arról, hogy a 
kérelmező, a többi tagállam és a Bizottság 
megkapja a referens tagállamtól érkezett 
értékelőjelentés-tervezetet. 

A Hatóság a tervezetet közzéteszi, miután a 
kérelmező két hetet kapott arra, hogy a 60. 
cikk szerint kérhesse az értékelőjelentés-

A Hatóság a tervezetet közzéteszi, miután a 
kérelmező két hetet kapott arra, hogy a 60. 
cikk szerint kérhesse az értékelőjelentés-
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tervezet egyes részeinek bizalmas kezelését. tervezet egyes részeinek bizalmas kezelését. 
A Hatóság 90 napot hagy nyitva írásos 
észrevételek megtételére. 

A Hatóság 60 napot hagy nyitva írásos 
észrevételek megtételére. 

Adott esetben a Hatóság szakértői 
konzultációkat szervez, amelyen részt 
vesznek a referens tagállam szakértői is.

Adott esetben a Hatóság szakértői 
konzultációkat szervez, amelyen részt 
vesznek a referens tagállam szakértői is.

(2) A Hatóság az e cikk (1) bekezdésében 
előírt határidő lejártától számított kilencven 
napon belül állást foglal arról, hogy a 
hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. cikk 
követelményeinek, és ismerteti azt a 
kérelmezővel, a tagállamokkal és a 
Bizottsággal.

Adott esetben a Hatóság az állásfoglalásában 
tárgyalja az értékelőjelentés-tervezetben 
megnevezett kockázatcsökkentési 
lehetőségeket.

(2) A Hatóság az e cikk (1) bekezdésében 
előírt határidő lejártától számított hatvan
napon belül állást foglal arról, hogy a 
hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. cikk 
követelményeinek, és ismerteti azt a 
kérelmezővel, a tagállamokkal és a 
Bizottsággal. 

Adott esetben a Hatóság az állásfoglalásában 
tárgyalja az értékelőjelentés-tervezetben 
megnevezett kockázatcsökkentési 
lehetőségeket.

(3) Ha a Hatóságnak további információkra 
van szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a (2) 
bekezdés szerinti kilencvennapos határidő a 
Hatóság által kitűzött határidőnek 
megfelelően meghosszabbodik A Hatóság 
erről tájékoztatja a Bizottságot és a 
tagállamokat.

(3) Ha a Hatóságnak további információkra 
van szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a (2) 
bekezdés szerinti hatvan napos határidő a 
Hatóság által kitűzött határidőnek 
megfelelően meghosszabbodik A Hatóság 
erről tájékoztatja a Bizottságot és a 
tagállamokat.

A Hatóság kérheti a Bizottságot, hogy 
konzultáljon a 882/2004/EK rendelet alapján 
kijelölt valamely közösségi 
referencialaboratóriummal, ellenőrizendő, 
hogy a kérelmező által a szermaradékok 
meghatározására javasolt analitikai módszer 
kielégítő-e és megfelel-e e rendelet 29. cikke 
(1) bekezdésének f) pontjában előírt 
követelményeknek. A kérelmező a 
közösségi referencialaboratórium kérésére 
mintákat és analitikai standardokat 
szolgáltat.

A Hatóság kérheti a Bizottságot, hogy 
konzultáljon a 882/2004/EK rendelet alapján 
kijelölt valamely közösségi 
referencialaboratóriummal, ellenőrizendő, 
hogy a kérelmező által a szermaradékok 
meghatározására javasolt analitikai módszer 
kielégítő-e és megfelel-e e rendelet 29. cikke 
(1) bekezdésének f) pontjában előírt 
követelményeknek. A kérelmező a 
közösségi referencialaboratórium kérésére 
mintákat és analitikai standardokat 
szolgáltat.

Indokolás

Annak érdekében, hogy az emberi egészség és a környezet magas szintű védelemben 



PE 382.584v02-00 12/41 AD\662526HU.doc

HU

részesülhessen, az új hatóanyagok, ellenanyagok, szinergikus és segédanyagok jóváhagyási 
eljárásának hosszát tanácsos a lehető legrövidebb időtartamra csökkenteni – az értékelési 
kritériumok sérelme nélkül. Ez lehetővé fogja tenni az emberek és az állatok egészségére 
kevésbé káros új növényvédő szerek gyorsabb használatba állítását.

Módosítás: 15
13. cikk (1) bekezdés

(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 négy 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.

A kérelmező lehetőséget kap a vizsgálati 
jelentés észrevételezésére.

A kérelmező lehetőséget kap a vizsgálati 
jelentés észrevételezésére.

Indokolás

A késedelem csökkentése az értékelés ezen szakaszának befejezésekor lehetővé teszi a 
mezőgazdasági termelők számára az új és innovatív szerekhez való korai hozzáférést.

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.

Módosítás: 16
13a. cikk (új)

13a. cikk
A 11. cikk (1) bekezdésében leírt jelentés 
kézhezvételét követő három hónapon belül 
a Bizottság javaslatot terjeszt be a 
hatóanyag korlátozott engedélyezésére 
vonatkozóan, amelyben meghatározza:
– az engedélyezhető alkalmazási módokat
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– az engedély időtartamát, amely legfeljebb 
5 év lehet.

Indokolás

Az új anyagok használati módjainak felgyorsított engedélyezése lehetővé teszi a gazdálkodók 
számára, hogy korán hozzáférjenek az új, innovatív termékekhez.

Módosítás: 17
22. cikk (2) bekezdés

(2) A 4. cikk (4) bekezdése és a 6–21. cikk 
ez esetben is alkalmazandó.

(2) Az 5. cikktől eltérve azon biológiai 
kontrollanyagokon alapuló hatóanyagokat, 
amelyek megfelelnek a 4. cikkben előírt 
feltételeknek, 15 évet meg nem haladó 
időtartamra hagyják jóvá, ha az ilyen 
biológiai kontrollanyagokat tartalmazó 
növényvédő szerek várhatóan – a 46. cikk 
(1) bekezdésében meghatározottak szerint –
csupán alacsony kockázatot jelentenek az 
emberek és az állatok egészségére, valamint 
a környezetre.
(3) A 4. cikk (4) bekezdése és a 6–21. cikk 
ez esetben is alkalmazandó.

Indokolás

A biológiai kontrollanyagokon alapuló növényvédő szerek használatával kitűnő kilátások 
nyílnak az emberek és az állatok egészségének, illetve a környezetnek a védelmére, ezért azok 
a legmesszemenőbbekig támogatandóak. Alacsony kockázatú természetüknek köszönhetően az 
ilyen biológiai kontrollanyagoknak jelentős potenciális előnye van. Mivel a biológiai 
kontrollanyagokon alapuló növényvédő szereket sokszor csak szűk körben alkalmazzák, 15 
éves jóváhagyási időtartam szükséges a megfelelő kutatások és az ilyen növényvédő szerek 
fejlesztésének ösztönzéséhez.

Módosítás: 18
24. cikk (1) bekezdés

(1) Az 5. cikktől és a 14. cikk (2) 
bekezdésétől eltérve a 4. cikkben előírt 
kritériumoknak megfelelő hatóanyag 

(1) A 4. cikkben előírt feltételek 
mindegyikének, illetve a II. melléklet 4. 
pontjában előírt feltételek valamelyikének
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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.

megfelelő hatóanyagokat „potenciálisan 
helyettesíthető” anyagokként hagyják jóvá.  

Indokolás

Mivel a potenciálisan helyettesíthető anyagok a 4. cikkben meghatározott valamennyi 
biztonsági előírásnak megfelelnek, ezért semmi ok arra, hogy azok jóváhagyását 10 évről 7 
évre korlátozzák.  Mint más anyag esetén, a 21. cikk (1) bekezdésének megfelelően a 
jóváhagyást itt is bármikor felül lehet vizsgálni.  Éppen ezért nincs szükség az ilyen anyagok 
hétévenkénti értékelésére vagy felülvizsgálatára.

Módosítás: 19
27. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Ahol egy segédanyagot egy olyan 
növényvédő szerben használnak, amelyet a 
91/414/EGK irányelv vagy e rendelet 
alapján engedélyeztek, az a növényvédő 
szerekben történő, meghatározott célú 
felhasználás szempontjából a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 15. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban bejegyzettnek 
tekintendő.
1 HL L 396., 2006.12.30., 1.o.

Indokolás

Elkerülendő a növényvédő szerekben használt segédanyagokra vonatkozó e rendelet szerinti 
és a REACH alapján történő kettős szabályozás.
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Módosítás: 20
28a. cikk (új)

 28a. cikk
Párhuzamos import

(1) A 28. cikk (1) bekezdésének 
rendelkezéseitől eltérve egy növényvédő 
szer egy tagállamban engedélyezés nélkül is 
forgalomba hozható és használható, ha az 
a személy, aki forgalomba kívánja hozni, 
rendelkezik az adott tagállam által a 
növényvédő szerre kibocsátott forgalomba 
hozatali tanúsítványával.
(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében kérelemre forgalomba hozatali 
tanúsítványt bocsátanak ki egy növényvédő 
szerre vonatkozóan, ha a másik tagállamból 
importálandó növényvédő szert egy másik 
tagállam már engedélyezte, és az importáló 
tagállamban létezik egy azzal összetevőit 
tekintve megegyező olyan referenciaszer, 
amelyet korábban már engedélyeztek 
(párhuzamos import).
(3) E cikk értelmében az összetevők 
egyezősége akkor áll fenn, ha az importált 
és a referenciaszer összehasonlítható 
mennyiségben egyező minimális tisztasági 
fokú, azonos típusú szennyezőanyagokat 
tartalmazó és azonos maximális fokú
segédanyagokat tartalmaz, valamint azonos 
összetételtípussal rendelkezik. Az összetétel 
egyéb szempontjai tekintetében az eltérések 
megengedettek, ha ezek a minőségi és 
mennyiségi különbségek a 
segédanyagokban nincsenek hatással a 
biológiai hatékonyságra, a kezelendő 
növényekre, az emberekre, állatokra vagy a 
környezetre. A 76. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás keretén belül mód van a 
kritériumok és az összetevők egyezőségét 
jóváhagyó eljárás részletes szabályozására 
is.
(4) A kibocsátott forgalomba hozatali 
tanúsítvány a következő információkat 
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tartalmazza: 
- az importálni kívánt növényvédő szer 

származási országa;
- az importőr neve és címe;
- az a megnevezés, amellyel az 

importálandó növényvédő szert az 
importáló országban forgalomba kívánják 
hozni;
- az importálandó növényvédő szer 

megnevezése és jóváhagyási száma a 
származási tagállamban;
- a származási tagállam engedélyezésre 

jogosult hatóságának elnevezése és címe;
- az az eredeti használati utasítás, amellyel

az importálandó növényvédő szer a 
származási tagállamban forgalomba került;
- az a megnevezés és használati utasítás, 

amellyel az importálandó növényvédő szert 
forgalomba kívánják hozni;
- a referenciaszer megnevezése és 

jóváhagyási száma;
- a referenciaszer jóváhagyására jogosult 
hatóság megnevezése.
(5) Az a növényvédő szer, amelyre a 
forgalomba hozatali tanúsítványt 
kibocsátották, azonos módon használható 
fel, mint a referenciaszer,
(6) A forgalomba hozatali tanúsítvány a 
referenciaszer engedélyének időtartamára 
érvényes. Ha a referenciaszer engedélyének 
kibocsátója a 44. cikk (1) bekezdése alapján 
az engedély visszavonását kéri, és ha a 29. 
cikk szerinti előírások teljesülnek, a
forgalomba hozatali tanúsítvány a 
visszavonás után egy évvel, illetve
legkésőbb az engedély lejártakor érvényét 
veszti.
(7) A 43., 45. cikk és az 53. cikk (4) 
bekezdése, valamint a VII. fejezet 
értelemszerűen vonatkozik a párhuzamos 
importokra is.
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Indokolás

A Bizottság javaslata nem tartalmaz a növényvédő szerek párhuzamos importjára vonatkozó 
javaslatokat. Mindazonáltal sürgősen uniós szintű jogi szabályozásra van szükség annak 
érdekében, hogy befejeződjön a ma fennálló jogbizonytalanság. A tagállami párhuzamos 
importtal kapcsolatos egymásnak ellentmondó bírósági ítéletek és a megközelítések sokasága 
jelzi, hogy a javaslatot ki kell egészíteni a párhuzamos importra vonatkozó szabályokkal.

Módosítás: 21
29. cikk (6) bekezdés 

(6) A növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elveit a 76. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
elfogadott rendeletek határozzák meg, 
beépítve a 91/414/EGK irányelv VI. 
mellékletében szereplő követelményeket, az 
esetleg szükséges módosításokkal együtt.

(6) A növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elveit európai 
parlamenti és tanácsi rendelet határozza 
meg, beépítve a 91/414/EGK irányelv VI. 
mellékletében szereplő követelményeket, az 
esetleg szükséges módosításokkal együtt.

Indokolás

Az egységes elveket nem komitológiai eljárásban kell meghatározni. 1996-ban az Európai 
Parlamentnek a Bírósághoz kellett fordulnia, mert a Bizottság által megalkotott egységes 
elvek nem feleltek meg a 91/414 irányelvnek. A Bíróság (C-303/94. sz. ügy) megerősítette a 
Parlament álláspontját, az elveket pedig megváltoztatták, különösen az ivóvíz-kritériumok 
tekintetében. Az egységes elveket megalkotó rendeletet az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak megfelelő jogi eljárás keretében kell elfogadnia, nem pedig komitológiai eljárás 
során.

Módosítás: 22
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
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Indokolás

Ez a bekezdés abból indul ki, hogy az engedélyezési vizsgálat önmagában nem elégséges a 
növényvédő szerek biztonságos használatának /kezelésének biztosításához, és hogy a 
szomszédoknak további biztonsági intézkedéseket kell tenniük. Ez egyértelműen 
ellentmondásban van a szigorú európai engedélyezési normákkal, és aláássa az európai 
engedélyezési eljárásba vetett bizalmat.

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly.

Módosítás: 23
35. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) A kérelmet vizsgáló tagállam független, 
objektív és átlátható értékelést végez a 
mindenkori tudományos és műszaki 
ismeretek fényében. A növényvédő szerek 
értékelésére és engedélyezésére a 29. cikk 
(6) bekezdésében említett egységes elveket 
alkalmazza annak megállapítása céljából, 
hogy a növényvédő szer megfelel-e a 29. 
cikkben előírt követelményeknek az 52. 
cikkben leírtakkal összhangban lévő 
felhasználás esetén, illetve a reális 
rendeltetésszerű használat összes feltétele 
mellett, valamint vizsgálja az engedélyezett 
feltételek mellett történő használat 
következményeit.

(1) A kérelmet vizsgáló tagállam független, 
objektív és átlátható értékelést végez a 
kérelmezés idején rendelkezésre álló
tudományos és műszaki ismeretek és 
iránymutatások fényében. A növényvédő 
szerek értékelésére és engedélyezésére a 29. 
cikk (6) bekezdésében említett egységes 
elveket alkalmazza annak megállapítása 
céljából, hogy a növényvédő szer megfelel-e 
a 29. cikkben előírt követelményeknek az 
52. cikkben leírtakkal összhangban lévő 
felhasználás esetén, illetve a reális 
rendeltetésszerű használat összes feltétele 
mellett, valamint vizsgálja az engedélyezett 
feltételek mellett történő használat 
következményeit.

Indokolás

Az új növényvédő szerek forgalomba hozatala igen jelentős befektetést jelent. Egy ilyen 
befektetéshez kiszámítható szabályozási rendszerre van szükség. Éppen ezért nem indokolt 
megváltoztatni az adatokra vonatkozó követelményeket a kérelmezést követően, mivel ez 
gátolja a befektetést és az innovációt.

Módosítás: 24
35. cikk (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
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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 
kérelmet vizsgáló tagállam.

következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok lehetőség szerint
ugyanazon feltételekkel engedélyezik az 
érintett növényvédő szert, mint a kérelmet 
vizsgáló tagállam, kivéve, ha figyelembe 
kell venni a használat eltérő körülményeit, 
tekintettel az eltérő mezőgazdasági, növény-
egészségügyi és környezeti feltételekre.

Indokolás

A mezőgazdasági és éghajlati körülmények, valamint a kártevők jelenléte országról országra 
változik. Éppen ezért lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a termékek saját 
területükre vonatkozó jóváhagyásakor figyelembe vegyék a helyi adottságokat. 

Az osztályozás és címkézés számos tagállamban az engedély birtokosának felelősségi körébe 
tartozik. Az összehangolt címkézés érdekében közösségi szinten is ezt kell megvalósítani. A 
bejelentőnek, és nem a zónán belüli referens tagállamnak kell felelősséget vállalnia az 
osztályozásért. Ha a felelősség a zónán belüli referens tagállamé marad, az az eljárás 
jelentős késedelméhez vezet, és zónánként, illetve tagállamonként osztályozásbeli 
különbségeket eredményezhet.

Módosítás: 25
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.

törölve

Indokolás

Ez a rendelkezés szükségtelen, amennyiben a tagállamok számára megengedett, hogy a 
termékek engedélyezésekor figyelembe vegyék a helyi körülményeket.

Módosítás: 26
39. cikk

(1) Az ebben az alszakaszban leírt kölcsönös 
elismerési eljárás alapján egy engedély 
birtokosa a következő esetekben kérhet 
engedélyt egy másik tagállamban ugyanarra 

(1) Az ebben az alszakaszban leírt kölcsönös 
elismerési eljárás alapján egy engedély 
birtokosa vagy az általa képviselőként 
meghatalmazott személy a következő 
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a növényvédő szerre és ugyanarra a 
használatra:

esetekben kérhet engedélyt egy másik 
tagállamban ugyanarra a növényvédő szerre 
és ugyanarra a használatra:

(a) az engedélyt olyan tagállam adta ki 
(referencia tagállam), amelyik ugyanabban a 
zónában van, vagy

(a) az engedélyt olyan tagállam adta ki 
(referencia tagállam), amelyik ugyanabban a 
zónában van, vagy

(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, betakarítás utáni, vagy
vetőmagkezelésre való használatra adta ki, 
függetlenül attól a zónától, amelyben a 
referencia tagállam van.

és önkéntes alapon a tagállamok között. ha 
azok a mezőgazdaság, a növényegészség, a 
környezet, és különösképpen a szer 
használata szempontjából lényeges 
éghajlati feltételek vonatkozásában a 
különböző zónákban hasonló feltételekkel 
bírnak.

(2) A kölcsönös elismerés nem 
alkalmazható a potenciálisan 
helyettesíthető anyagokat tartalmazó 
növényvédő szerek esetében.

Indokolás

A helyi engedély jogosultja országonként eltérő lehet.

A jelenlegi javaslat túlzottan korlátozó. A zónák között, amennyiben a feltételek megengedik, 
engedélyezni kell a kölcsönös elismerést.

(2) bekezdés: ennek a korlátozásnak nincsen érvényes indoka. A szereket a kérelmet vizsgáló 
tagállam szigorú feltételek szerint alaposan kiértékeli és engedélyezi. Más tagállamoknak 
szintén lehetőséget kell biztosítani ennek a döntésnek az elismerésére, amennyiben így 
kívánnak cselekedni. Mivel az anyagok igen nagy része potenciálisan helyettesíthető 
anyagnak fog minősülni, ezért két párhuzamos jóváhagyási rendszer létesülne, amely 
szükségtelen adminisztrációs terhet jelentene a tagállamok számára.

Módosítás: 27
39. cikk (2) bekezdés

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

Indokolás

Ha a kölcsönös elismerési eljárás már nem biztosított a potenciálisan helyettesíthető szerek 
részére, az veszélyezteti a harmonizációs célkitűzések eredményeit.

Módosítás: 28
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 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, 
kivéve, ha az eltérő mezőgazdasági, növény-
egészségügyi és környezeti feltételek miatt a 
felhasználás eltérő feltételeit kell
figyelembe venni.
Ha egy tagállam, amelyhez a 39. cikk 
alapján kérelmet nyújtanak be, a referencia 
tagállamhoz képest eltérő feltételekkel 
kívánja a növényvédő szert engedélyezni, a 
tagállam késedelem nélkül tájékoztatja a 
Bizottságot az eltérő feltételekről, valamint 
részletes információkkal szolgál az eltérés 
okaival kapcsolatban.
A Bizottság felülvizsgálja az érintett 
tagállam engedélyét. Ha úgy találja, hogy 
az eltérés nem megalapozott, felhívja a 
tagállamot, hogy a növényvédő szert a 
referencia tagállaméval egyező feltételek 
alapján engedélyezze.

Indokolás

A mezőgazdasági és éghajlati körülmények, valamint kártevők által gyakorolt nyomás 
országonként eltérő. Emiatt a tagállamoknak biztosítani kell a lehetőséget a helyi viszonyok 
figyelembe vételére, amikor saját területükön engedélyezik a szereket.
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Biztosítékokkal kell megakadályozni, hogy a tagállamok visszaéljenek a kölcsönös 
elismeréssel.

Módosítás: 29
42. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

a) adott esetben az adatokra vonatkozó 
követelmények vagy kritériumok 
módosulása miatt szükségessé vált új 
információk,

a) a 20. cikkben említett, megújítást 
tartalmazó rendeletben felsorolt, vagy az
adott esetben az adatokra vonatkozó 
követelmények vagy kritériumok 
módosulása miatt szükségessé vált új 
információk,

b) annak igazolása, hogy az új adatokat 
olyan követelmények vagy kritériumok miatt 
kell beadni, amelyek a növényvédő szer 
engedélyének kiadásakor még nem voltak 
hatályban,

b) annak igazolása, hogy az új adatokat 
olyan követelmények vagy kritériumok miatt 
kell beadni, amelyek a növényvédő szer 
engedélyének kiadásakor még nem voltak 
hatályban, vagy hogy az a jóváhagyás 
feltételeinek módosításához szükséges,

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a hatóanyag-engedélyezés megújítása után mely adat védendő.

Módosítás: 30
43. cikk

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

(2) A tagállam adott esetben visszavonja 
vagy módosítja az engedélyt, amennyiben:

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

a) a 29. cikkben előírt követelmények nem, 
vagy már nem teljesülnek,
b) az engedély kiadásának alapját képező 
tényeket illetően hamis vagy félrevezető 
adatokat szolgáltattak,
c) az engedélyben szereplő valamely 
feltételt az engedély birtokosa nem 
teljesítette.

(3) A tagállam adott esetben visszavonhatja (3) Ha egy tagállamnak szándékában áll 
egy engedélyt visszavonni vagy módosítani, 
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vagy módosíthatja az engedélyt, ha: akkor erről értesíti az engedély birtokosát 
és lehetőséget ad észrevételek megtételére.

a) a 29. cikkben előírt követelmények nem, 
vagy már nem teljesülnek,

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

b) az engedély kiadásának alapját képező 
tényeket illetően hamis vagy félrevezető 
adatokat szolgáltattak,
c) az engedélyben szereplő valamely feltétel 
nem teljesült.
(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 
alkalmazását követően továbbra is a (2) 
bekezdés szerint visszavonni vagy 
módosítani szándékozik egy engedélyt, 
akkor erről haladéktalanul tájékoztatja az 
engedély birtokosát, a többi tagállamot, a 
Hatóságot és a Bizottságot. 

Indokolás

Az egyedi visszaéléseket kiigazító intézkedéseknek kell alávetni, de azoknak nem szabadna a 
2. cikk c) pontjában szereplő rendszeres engedély-visszavonáshoz vezetniük.

Azok az indokok, amelyek egy tagállamban az engedély visszavonását vonják magukkal, nem 
vonatkoznak feltétlenül a zónán belüli összes többi tagállamra. Éppen ezért a többi tagállam 
számára lehetővé kell tenni, hogy mindaddig fenntartsák az engedélyt, amíg teljesülnek a 4. 
cikk előírásai.

Módosítás: 31
48. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok nem engedélyezhetnek 
potenciálisan helyettesíthető anyagot 
tartalmazó növényvédő szert, ha a IV. 
mellékletben leírt, a kockázatokat és 
előnyöket mérlegelő összehasonlító 
értékelés azt mutatja, hogy:

(1) A tagállamok nem engedélyezhetnek 
potenciálisan helyettesíthető anyagot 
tartalmazó növényvédő szert, ha a IV. 
mellékletben leírt, a kockázatokat és 
előnyöket mérlegelő összehasonlító 
értékelés azt mutatja, hogy:

a) a kérelemben leírt használatokat illetően 
már létezik olyan növényvédő szer, vagy 
olyan nem kémiai védekezési vagy 
megelőzési módszer, ami jelentősen 
biztonságosabb az emberek vagy állatok 
egészsége, vagy a környezet szempontjából,

a) a kérelemben leírt használatokat illetően 
már engedélyeztek azonos hatékonyságú
növényvédő szert vagy azonos 
hatékonyságú nem kémiai védekezési vagy 
megelőzési módszert, és az jelentősen 
biztonságosabb az emberek vagy állatok 
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egészsége, vagy a környezet szempontjából,
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 szerrel
vagy nem kémiai védekezési vagy 
megelőzési módszerrel való helyettesítés
nem jelent jelentős hátrányokat gazdasági 
vagy gyakorlati szempontból, 

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

Indokolás

Az összehasonlító értékelési folyamat során biztosítani kell, hogy a lehetséges alternatíva 
azonos hatékonyságot mutasson a kártevők elleni küzdelem terén. E nélkül a gazdák nem 
rendelkeznének megfelelő eszközzel a termésük védelméhez.

Magától értetődő módosítás.

Módosítás: 32
49. cikk (4) bekezdés első a) albekezdés (új)

Az e cikk alapján történő meghosszabbítást 
külön is meg kell jelölni, és külön 
hivatkozásban kell utalni a felelősségre 
vonatkozó korlátozásokra.

Indokolás

Függetlenül attól, hogy egy tagállamban hogyan adják meg a kisebb jelentőségű 
felhasználásra vonatkozó engedélyek meghosszabbítását, világossá kell tenni, hogy a 
meghosszabbítás a 49. cikk alapján történt, annak érdekében, hogy kiemeljék a 4. cikk alapján 
megadott engedélyhez képest eltérő jogi státuszt.

Módosítás: 33
49. cikk (5) bekezdés második a) és második b) albekezdés (új)

Ezeknek az információknak világosan 
utalniuk kell arra, hogy az engedélyezési 
eljárásnak – elvi kérdésként – nem tárgya 
az anyag hatékonyságának a kérvényezett 
alkalmazási körben való vizsgálata és az 
anyag kultúrnövényekre gyakorolt esetleges 
káros hatásának vizsgálata.
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Ezeknek az információknak ezenkívül 
kifejezetten mentesíteniük kell az engedély 
birtokosát a hatékonyság hiányából fakadó, 
vagy a kultúrnövényekben okozott esetleges 
kárért való felelősség alól.

Indokolás

A felelősség kérdése a hibajelzési eljárás működése szempontjából alapvető kérdés. Csak 
azokon a területeken kell biztosítani a gyártó felelősség alóli mentesítését, amelyeket a 
szokványos engedélyezési eljárással összehasonlítva kevésbé alaposan vizsgálnak (lásd a 4. 
cikk (3a) és (3c) bekezdését, amelyeket az engedély 49. cikk szerinti kiterjesztése esetén nem 
kell értékelni).

Módosítás: 34
49. cikk (6) bekezdés

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

(6) A tagállamok naprakész jegyzéket vezetnek a 
kisebb jelentőségű felhasználásokról szóló 
engedélyekről, és azt elektronikus formában 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

Indokolás
Az ugyanazon munka kétszeri elvégzésének elkerülése és a kisebb jelentőségű felhasználások 
gyorsabb engedélyezése érdekében a tagállamoknak naprakész listát kell készíteniük az 
általuk engedélyezett kisebb jelentőségű felhasználásokról. Ha ez a lista a nyilvánosság 
számára elektronikus formában elérhetővé válik, az érdekelt felek gyorsan tudnak 
információkat szerezni a különböző tagállamokban engedélyezett kisebb jelentőségű 
felhasználásokról. Ezáltal egyszerűbb lesz az azokkal szemben támasztott speciális igényeknek 
megfelelni.

Módosítás: 35
49a. cikk (új)

49a. cikk
Ideiglenes nemzeti engedély

A 28. cikktől eltérve a tagállamoknak 
lehetőségük van arra, hogy a felhasználók 
számára az új növényvédő szerekhez való 
hozzáférés megkönnyítése céljából 
legfeljebb három éves időszakra 
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engedélyezzék valamely növényvédő szer 
forgalomba hozatalát, amennyiben 
technikai okokból a 7. cikk (1) bekezdése 
szerinti kérvény beérkezését követő két és 
fél év elteltével sem született döntés a 
hatóanyagra vonatkozóan, és nincsenek 
olyan adatok, amelyek a hatóanyag vagy a 
növényvédő szer ellen szólnak.

Indokolás

A 91/414/EGK irányelvvel kapcsolatos eddigi tapasztalatok szerint nem reális a Bizottság 
azon feltételezése, hogy a hatóanyagok 25 hónapon belül felvehetők az elfogadott 
hatóanyagok jegyzékébe. Eddig átlagosan 55 hónapra volt szükség ahhoz hogy egy új 
hatóanyagot felvegyenek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. A jelenleg lehetséges 
ideiglenes nemzeti engedélyek az elmúlt évek során igazolták létjogosultságukat, és lehetővé 
teszik a felhasználók számára az innovatív és környezetbarát növényvédő szerekhez való 
hozzáférést. Ezért legalább a Bizottság által javasolt határidő túllépése esetén lehetővé kell 
tenni az átmeneti engedélyezést.

Módosítás: 36
52. cikk (1a) bekezdés (új) 

 (1a) A helyes használat magában foglalja 
legalább:
i. a 30. cikknek megfelelően megállapított 
és a címkén a 61. és 63. cikkek címkézéssel 
kapcsolatos rendelkezéseivel, valamint az 
1999/45/EGK irányelvvel összhangban 
feltüntetett követelményeknek és 
feltételeknek való megfelelést,
iii. a 396/2005/EK rendeletnek való 
megfelelést,
iv. a munkavállalók védelmére vonatkozó 
irányelveknek való megfelelést.

Indokolás

A helyes használat definíciójának minimum-követelményeket kell bevezetnie. Magában kell 
foglalnia meghatározott közösségi jogszabályok tiszteletben tartásának a szükségességét is.
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Módosítás: 37
56. cikk (1) bekezdés

(1) A tesztelési és vizsgálati jelentések 
adatvédelmet élveznek az e cikkben 
megállapított feltételek mellett.

(1) A tesztelési és vizsgálati jelentések 
adatvédelmet élveznek az e cikkben 
megállapított feltételek mellett.

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 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések:

a) szükségesek voltak engedélyezéshez, 
vagy engedély olyan módosításához, hogy a 
szert más növényhez is lehessen használni, 
és

szükségesek voltak az adott feltételek 
engedélyezéséhez, vagy engedély olyan 
módosításához, hogy a szert más növényhez 
is lehessen használni.

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

Az adatvédelem időtartama, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, tíz év az adott 
tagállamban történt első engedélyezés 
időpontjától számítva. Ez az időtartam 12 
évre nő a 46. cikk hatálya alá tartozó 
növényvédő szerek esetében.

Az adatvédelem időtartama, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, tíz év az adott 
tagállamban történt első engedélyezés 
időpontjától számítva. Ez az időtartam 12 
évre nő a 46. cikk hatálya alá tartozó 
növényvédő szerek esetében.

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

Ha teszt vagy vizsgálat csak engedély 
megújításához vagy felülvizsgálatához 
szükséges, akkor az a (4) albekezdésben 
említett időszakot követő öt évre védelem 
alá esik.
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Indokolás

Más termékektől eltérően a növényvédő szereket első engedélyezésüket követő tíz év elteltével 
újra kell értékelni és újból engedélyezni kell. Az újbóli engedélyezéshez új vizsgálatok 
elvégzése szükséges. Ezen adatok előállítása jelentős befektetést jelent az engedélyek 
birtokosai számára. Amennyiben ezen adatok nem részesülnek védelemben, számos terméket 
nem fognak támogatni, az engedély pedig le fog járni. A generikumok gyártói, amelyek nem 
engedhetik meg maguknak ezt a befektetést, az engedély hiányában nem lesznek képesek a 
piacon fennmaradni. Az új vizsgálatok adatainak mérsékelt időszakra szóló védelme 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az újbóli engedélyeztetés kifizetődő legyen.

Módosítás: 38
56. cikk (3) bekezdés

(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 vagy a kiegészítő információk 
beadásakor kérte az adatvédelmet és 
megadta az érintett tagállamnak minden 
egyes tesztelési vagy vizsgálati jelentésről a 
következő információkat:

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 engedélyének megújításához vagy 
felülvizsgálatához vagy az engedélye 
módosításához szükségesek, 

b) annak megerősítése, hogy a tesztelési
vagy vizsgálati jelentésre adott adatvédelem 
ideje még nem járt le.

b) annak megerősítése, hogy a tesztelési 
vagy vizsgálati jelentésre adott adatvédelem 
ideje még nem járt le.

Indokolás

A 56. cikk (1) bekezdésének módosításából következő módosító javaslat: az engedély tíz év 
elteltével történő meghosszabbításához szükséges vizsgálatokra vonatkozó, mérsékelt 
időtartamra, öt évre szóló adatvédelem.

Módosítás: 39
56. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az I. mellékletben meghatározott 
minden egyes zónán belül a növényvédő 
szereket a 35. cikk (2) bekezdése alapján 
vagy a 40. cikk szerinti kölcsönös elismerés 
útján engedélyező tagországok az (1), (2) és 
(3) bekezdésnek megfelelően védik az 
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engedélyezéshez szükséges adatokat a 
vizsgálatot végző tagországban. A védelem 
az engedélyezés napján minden egyes 
tagállamban megkezdődik.

Indokolás

A zónákon alapuló engedélyezési rendszernek minden tagországban gondoskodnia kell az 
adatok védelméről.

Módosítás: 40
56. cikk (3b) bekezdés (új)

(3b) Az (1) bekezdésben említett védelmi 
időszak kisebb jelentőségű felhasználásra 
vonatkozó engedélyezések esetén 
meghosszabbodik:
a) egy évvel, amennyiben az első kérelmező 
az első engedélyezést követő hét éven belül 
három kisebb jelentőségű felhasználást 
regisztrál, vagy
b) három évvel, amennyiben az első 
kérelmező az első engedélyezést követő hét 
éven belül hat kisebb jelentőségű 
felhasználást regisztrál, vagy
c) öt évvel, amennyiben az első kérelmező 
az első engedélyezést követő hét éven belül 
kilenc vagy annál több kisebb jelentőségű 
felhasználást regisztrál.
Az (1) bekezdés szerinti adatvédelem azon 
harmadik felekre is vonatkozik, akik 
tesztelési vagy vizsgálati jelentést nyújtanak 
be kisebb jelentőségű felhasználásra 
vonatkozó engedélyezések céljából.

Indokolás

A korlátozott hatókörű vagy korlátozott teljes pénzügyi értéket képviselő növényvédő szerek 
olyan alkalmazási területei, amelyekre vonatkozóan nem léteznek elégséges védekezési 
eljárások, vagy amelyek esetében az engedélyezett növényvédő szerek nem jelentenek kielégítő 
megoldást a problémára (hibajelzések), a kérelmezők számára pénzügyi ösztönzőket kell 
teremteni annak érdekében, hogy a pályázók részt vegyenek a hiányosságok jelzésében. 
Különösen az ökológiai földművelés és a gyümölcstermesztés esetén állnak fenn olyan 
hibajelzések, amelyeket ki kell küszöbölni a felhasználók egzisztenciájának biztosítása 
érdekében.



PE 382.584v02-00 30/41 AD\662526HU.doc

HU

Módosítás: 41
57. cikk (3) bekezdés

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
jegyzékek információt tartalmaznak 
arról, hogy a tesztelési és vizsgálati 
jelentések igazoltan megfelelnek-e a jó 
laboratóriumi gyakorlat elveinek vagy 
a jó kísérleti gyakorlat elveinek.

törölve

Indokolás

Nincs megfelelő indok arra, hogy az adatok védelme kizárólag a jó laboratóriumi gyakorlat 
vagy a jó kísérleti gyakorlat elveinek megfelelő adatokra korlátozódjon.

A kockázatértékelés például nem a jó laboratóriumi vagy a jó kísérleti gyakorlatra vonatkozó 
információ, mégis nagymértékben a magas fokú szakértelmen alapul, ezért védelmet igényel.

Módosítás: 42
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 kérelmező és a vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai 
ésszerűen elvárható módon törekednek arra, 
hogy megállapodásra jussanak a növényvédő 
szer engedélyének kérelmezéséhez, 
megújításához vagy felülvizsgálatához
szükséges, az 56. cikk alapján védett 
tesztelési és vizsgálati jelentések 
megosztásáról.

Ha a későbbi kérelmező és az azonos 
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szerek vonatkozó 
engedélyeinek birtokosa vagy birtokosai 
nem tudnak megállapodásra jutni a 
tesztelési és vizsgálati jelentések 
megosztásáról, a későbbi kérelmező 
tájékoztatja a tagállam illetékes hatóságát.
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Indokolás

A 56. cikk (1) bekezdésének módosításából következő módosító javaslat: az engedély tíz év 
elteltével történő meghosszabbításához szükséges vizsgálatokra vonatkozó három évig tartó 
mérsékelt adatvédelem.

Módosítás: 43
60. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Miután lehetőséget adott a 
kérelmezőnek nézetei kifejtésére, az 
illetékes hatóság meghozza az információk 
bizalmas kezeléséről szóló, az összes 
tagállamot, a Hatóságot és a Bizottságot 
kötelező, a határozatot kellőképpen 
alátámasztó indokokat tartalmazó 
határozatát, és tájékoztatja arról az érintett 
kérelmezőt. E határozat végrehajtása előtt a 
kérelmezőnek módjában áll az illetékes 
bírósághoz fordulni az illetékes hatóság 
vizsgálatának és döntéseinek felülvizsgálata 
és a kérdéses információ nyilvánosságra 
hozatalának megakadályozása érdekében.

Indokolás

Az információk nyilvánosságra hozatala jelentősen befolyásolhatja a kereskedelmi érdekeket. 
Emiatt az információk tulajdonosai számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban kifejthessék nézeteiket, valamint a jogot arra, hogy 
jogi úton megvédjék azokat.

Módosítás: 44
60. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Ami a tesztek adatait illeti, beleértve a 
vizsgálatokról szóló olyan jelentéseket, 
amelyeket valamely kérelmező e rendelet 
alapján, valamely növényvédő termék 
engedélyezéséről vagy módosításáról szóló 
határozat alátámasztására nyújt be, az ilyen 
adatokat az érdekelt felek a Bizottság, a 
Hatóság vagy a tagállamok által 
meghatározott helyszíneken megtekinthetik. 
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Az ilyen adatok nem hozhatók 
nyilvánosságra másolatok vagy bármilyen 
más közzétételi módszer biztosítása révén, 
(beleértve az elektronikus közzétételt).

Indokolás

A közvélemény jogos érdeke, hogy hozzáférjen az információkhoz, amit e rendelet alapján az 
Aarhus Egyezménnyel összefüggésben biztosítani kell. A közvélemény tájékoztatásának 
azonban ki kell zárnia a visszaélést és a tisztességtelen versenyt. A javasolt olvasótermi 
koncepció megfelelő egyensúlyt fog teremteni, mivel az érdekelt harmadik felek 
hozzáférhetnek a bizalmas információhoz, a lehetséges versenytársak azonban nem élhetnek 
vissza a rendszerrel, és nem szerezhetik meg az érzékeny üzleti adatokat.

Módosítás: 45
65. cikk (1) bekezdés

A tagállamok hatósági ellenőrzéseket 
végeznek e rendelet betartatása 
érdekében. Ezeknek az ellenőrzéseknek 
a tárgyáról és eredményeiről a 
tagállamok jelentést készítenek és azt a 
tárgyévet követő hat hónapon belül 
megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok hatósági ellenőrzéseket 
végeznek e rendelet betartatása érdekében. A 
felhasználási korlátozásoknak való 
megfelelés igazolása érdekében ezek az 
ellenőrzések magukban foglalják a 
mezőgazdasági üzemben végzett 
ellenőrzéseket. Ezeknek az ellenőrzéseknek 
a tárgyáról és eredményeiről a tagállamok 
jelentést készítenek és azt a tárgyévet követő 
hat hónapon belül megküldik a 
Bizottságnak.

Módosítás: 46
79a. cikk (új) 

 79a. cikk
Felülvizsgálat

A legújabb tudományos ismereteket 
figyelembe véve a Bizottság …-ig* 
felülvizsgálja a növényvédő szerek 
engedélyezésére szolgáló zónák 
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meghatározását. A Bizottság különösen azt 
vizsgálja, hogy a zónák számával és az 
azonos zónába tartozó tagállamokkal 
kapcsolatban szükséges-e módosítás.
* Öt évvel e rendelet hatálybalépése után.

Indokolás

A zónák és a zónákon belüli kölcsönös elismerés meghatározása újdonság a növényvédő 
szerek engedélyezésének területén, amelyet öt év elteltével felül kell vizsgálni egy kizárólagos 
uniós szintű engedélyezés létrehozása, vagy a különböző zónák számának és 
meghatározásának megváltoztatása érdekében.

Módosítás: 47
II. melléklet 3.6.2. pont

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.

3.6.2. Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, 
ha az egységes elveknek megfelelő értékelés 
az ajánlott alkalmazási körülmények 
mellett azt mutatja, hogy a felhasználók, az 
alkalmazottak, a kívülállók és a fogyasztók 
védelmének szintje elfogadható legalább 
egy növényvédő termék reprezentatív 
használata esetén.

Módosítás: 48
II. melléklet 3.6.3. pont

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 
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 

törölve
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ha a növényvédő szerben lévő ilyen 
hatóanyag hatásai a használat javasolt 
reális feltételei mellett emberre nézve 
elhanyagolhatók. 

Módosítás: 49
II. melléklet 3.6.4. pont

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. 

törölve

Módosítás: 50
II. melléklet 3.6.5. pont

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.

törölve

Indokolás (Módosítás: 29-32)

A 4. cikknek megfelelően a hatóanyagok csak akkor fogadhatók el, ha a biztonságos 
használati módokat kockázatértékelés útján azonosították. A javasolt új bekezdés ezt a tényt 
tükrözi. A II. melléklet 3.8.1 pontjával megegyezik.

A növényvédő szerek azok hatóanyagának jellemzői alapján történő szabályozása, a tényleges 
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használati módjai és a kitettség figyelembe vétele nélkül aláássa a kockázatértékeléseken 
alapuló döntések elvét. Mindez a biztonságos termékek/használati módok fokozatos 
kivonásához vezet. Ezeket a kritériumokat a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
azonosítására kell használni, nem az anyagok megfelelő értékelés nélküli elutasítására.

Módosítás: 51
II. melléklet 3.7.2. pont

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:

törölve

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.
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 
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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. 

Módosítás: 52
II. melléklet 3.7.3. pont

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:

törölve

3.7.3.1. Nehezen lebomló anyag
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
– talajban a felezési ideje több mint 180 
nap.
3.7.3.2. Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényező (BCF) nagyobb 
mint 5000.

Indokolás (Módosítás: 33-34)

A növényvédő szerek azok hatóanyagának jellemzői alapján történő szabályozása, a tényleges 
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használati módjai és a kitettség figyelembe vétele nélkül aláássa a kockázatértékeléseken 
alapuló döntések elvét. Mindez a biztonságos termékek/használati módok fokozatos 
kivonásához vezet. Ezeket a kritériumokat a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
azonosítására kell használni, nem az anyagok megfelelő értékelés nélküli elutasítására.

Módosítás: 53
II. melléklet 3.8.2. pont

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

Nincs tudományos alapja annak, hogy az endokrin-romboló hatásokat a többi toxikológiai 
hatástól eltérően kezeljék. Az endokrin-rombolás útján keletkező toxikus hatásokat az emberek 
és a környezet számára biztonságosnak ítélt maximális kitettségi szintek már lefedik. Az 
endokrin-rombolás nem lehet általános kritérium a hatóanyagok elutasításához.

Módosítás: 54
II. melléklet 4. pont

4. A potenciálisan helyettesíthető anyagként 
történő jóváhagyás kritériumai.
Hatóanyag akkor hagyható jóvá a 24. cikk 
szerinti potenciálisan helyettesíthető 
anyagként, ha:

4. A potenciálisan helyettesíthető anyagként 
történő jóváhagyás kritériumai.
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 

– 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 
hatóanyagot a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
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mérgező anyagnak (PBT) minősüljön,
– 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.

mutagénként sorolták be, kivéve ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók, 
vagy 

– a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett, a rákkeltő hatást 
vizsgáló tesztek értékelése alapján a 
hatóanyagot a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
rákkeltő anyagként sorolták be, illetve 
ilyenként kell besorolni, kivéve ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók, 
vagy 

– 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 
hatóanyagot a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
szaporodásgátló anyagként sorolták be, 
illetve ilyenként kell besorolni, kivéve ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók, 
vagy 

– ha 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 
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tekintendő.
a) 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.
A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő 
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
alapján történik.
b) 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. 
c) 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. 
– vagy amely nagyon nehezen lebomló, 
biológiailag nagy mértékben felhalmozódó” 
(vPvB). 
Az az anyag, amelyre teljesül az 
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alábbiakban leírt mindkét kritérium, 
nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó anyagnak 
tekintendő:
a) Nehezen lebomló anyag
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
– talajban a felezési ideje több mint 180 
nap.
b) Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényező (BCF) nagyobb,
mint 5000.

Indokolás

A növényvédő szerek azok hatóanyagának jellemzői alapján történő szabályozása, a tényleges 
használati módjai és a kitettség figyelembe vétele nélkül aláássa a kockázatértékeléseken 
alapuló döntések elvét. Mindez a biztonságos termékek/használati módok fokozatos 
kivonásához vezet. Ezeket a kritériumokat a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
azonosítására kell használni, nem az anyagok megfelelő értékelés nélküli elutasítására. 
Áthelyezve a II. melléklet 3.6 és 3.7 pontjából.

A „potenciálisan helyettesíthető” kritérium, amelyet a rendelettervezet jelenleg alkalmaz, 
csak csekély összefüggést vagy semmilyen összefüggést sem mutat a növényvédő szerek 
használatából eredő valódi kockázatokkal.
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