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RÖVID INDOKOLÁS

A növényvédő szerekre vonatkozó statisztikáról szóló bizottsági javaslat közvetlenül 
kapcsolódik a néhány hónappal korábban benyújtott, peszticidek fenntartható használatáról 
szóló tematikus stratégiához. A javaslat célja a növényvédő szerek forgalmazására és 
használatára vonatkozó nemzeti statisztikák európai szintű harmonizációja. Ennek olyan 
szinten kell megtörténnie, hogy lehetővé váljon a növényvédő szerek használatára vonatkozó 
hiteles adatok gyűjtése, valamint középtávon az e termékek használatával összefüggő 
környezeti és egészségügyi kockázatok és terhelések csökkentése.

A vélemény előadójának álláspontja szerint szükség van arra, hogy elkerüljék a felmérések és 
adatgyűjtések által teremtett kettős terheket, különösen a mezőgazdasági üzemek tekintetében. 
A tematikus stratégiával foglalkozó, jelenleg folyamatban lévő jogalkotási javaslatok külön 
rendelkezéseket tartalmaznak a növényvédő szerek használatáról tájékoztató adatok 
megőrzésére, valamint a gyártók forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatására vonatkozóan 
(lásd elsősorban a tervezett engedélyezési rendelet 64. cikkét; COM (2006) 0388). Ezeket a 
rendelkezéseket az itt előírt statisztikai adatnyilvántartás során kifejezetten meg kell említeni.

Ezenfelül, az integrált növényvédelemnek – de az olyan magán minőségbiztosítási 
rendszereknek is, mint az EUREPGAP – is fontos elemét jelentik hasonló nyilvántartási 
rendelkezések. Az üzemekről már rendelkezésre álló és ezen előírások szerint feldolgozott 
adatok felhasználásával először is egy statisztikai felmérést kellene végezni, amelynek során 
ügyelni kell arra, hogy ez a csoport nem képviseli a mezőgazdasági üzemek összességének 
reprezentatív átlagát.

A felmérés alapjául az előállított és forgalomba hozott növényvédő szerekre vonatkozóan a 
gyártók és a forgalmazók által az illetékes hatóságoknak benyújtandó adatoknak kellene 
szolgálniuk. Tekintettel a lehetőség szerint harmonizált európai adatgyűjtésre, ehhez nem 
elegendő az, hogy a végrehajtási rendelkezésekben meghatározzák e piaci szereplők jelentési 
kötelezettségét (az engedélyezési rendelet 64. cikkében előírtak szerint). A jelentési 
kötelezettséget e rendeletben lehetőleg pontosan kell megfogalmazni, mivel az e termékek 
használatára vonatkozó adatgyűjtés tekintetében alapadatokkal szolgál (lásd a II. melléklet 1. 
szakaszát).

A vélemény előadójának nézete szerint nem indokolt kizárni az e rendelet alkalmazási 
köréből a növényvédő szerek nem mezőgazdasági célú felhasználását. Amíg a magán célú –
pl. a kiskertekben történő – felhasználás tekintetében valóban csupán forgalmazási adatokat 
lehet gyűjteni, addig a hivatásos, de akár a nagyobb terülteket átfogó felhasználókra (mint 
kommunális szolgáltatók, közlekedési vállalatok) az adatmegőrzés és adatgyűjtés tekintetében 
ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint a mezőgazdasági felhasználókra.

Az összegyűjtött adatokat nemzeti és közösségi szinten oly módon kell felhasználni, hogy 
azok a tematikus stratégia végrehajtásához a lehető legnagyobb mértékben járuljanak hozzá. 
Az előadó ezért azt javasolja, hogy az összegyűjtött adatokat egy szakértői csoport dolgozza 
fel, illetve értékelje azokat egészségügyi és környezeti hatásaik tekintetében. Ezek a szakértői 
csoportok a nemzeti cselekvési tervért felelős hatóságok alá tartoznának és egy európai szintű 
hálózatot alkotnának.
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Az előállított és forgalomba hozott növényvédő szerekre vonatkozó adatokat is oly módon 
kell felhasználni, hogy azok ne csak a peszticidhasználatra vonatkozó felmérések alapját 
képezzék, hanem ezzel egyidejűleg a hatóságok részére kiindulópontot adjanak a 
termékmozgásokkal kapcsolatos nyilvántartáshoz. Ehhez elegendő lenne, ha átláthatóvá 
tennék a kereskedelmi forgalmat a nagy fogyasztókig, illetve a szárazföldi kereskedelem 
tekintetében. Különös tekintettel az iparág állítása szerint az illegális importtermékekkel 
kapcsolatban egyre fokozódó problémára, a növényvédőszer-ágazatban az anyagok 
forgalmának nyilvántartása hasznos eszköznek bizonyulna az illetékes hatóságok számára, 
ami a javasolt adatgyűjtés tekintetében egyértelmű többletértéket teremtene.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. cikk, cím

A rendelet tárgya és hatálya A rendelet tárgya, hatálya és célkitűzései

Módosítás: 2
1. cikk (2) bekezdés második franciabekezdés

a mezőgazdaságban használt növényvédő 
szerek éves mennyisége a II. melléklet 
szerint.

– a felhasznált növényvédő szerek éves 
mennyisége a II. melléklet szerint.

Módosítás: 3
1. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A statisztikák különösen az alábbi 
célokat szolgálják:
- a peszticidek fenntartható használatáról 
szóló tematikus stratégia végrehajtása és 
értékelése,

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– harmonizált nemzeti és közösségi 
kockázati mutatók kidolgozása, a 
növényvédő szerek használatánál 
megfigyelhető tendenciák meghatározása, 
valamint a nemzeti cselekvési tervek 
hatékonyságának értékelése a peszticidek 
fenntartható használatának elérését célzó 
közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló XXX irányelvnek 
(COM (2006)373) megfelelően,
– az anyagok forgalmának nyilvántartása a 
növényvédő szerek gyártása, kereskedelme 
és használata során.

Indokolás

A statisztikák bizonyos, a közösségi jog által meghatározott célokat szolgálnak. Ezenfelül a 
meglévő adatokat ahhoz is fel kell használni, hogy a növényvédő szerekben található anyagok 
mozgását követhetővé tegyék, és ezáltal adott esetben kitűnjön az illegális termékek 
használata.

Módosítás: 4
3. cikk (1) bekezdés első - harmadik franciabekezdés

- felmérések,
- a szállítókra alkalmazandó, a forgalomba 
hozott növényvédő szerekre vonatkozó 
jelentési kötelezettségek; a szakmai és a nem 
szakmai felhasználásra jól 
megkülönböztethető engedélyek 
használhatók,

- a szállítókra alkalmazandó, a forgalomba 
hozott növényvédő szerekre vonatkozó 
jelentési kötelezettségek; a szakmai és a nem 
szakmai felhasználásra jól 
megkülönböztethető engedélyek 
használhatók, különösen a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 
XXX/.../EK rendelet 64. cikkének (2) 
bekezdése szerinti kötelezettségek 
(COM(2006)0388),,

- a szakmai felhasználókra alkalmazandó, a 
növényvédő szerek felhasználására 
vonatkozó nyilvántartáson alapuló jelentési 
kötelezettségek;

- a szakmai felhasználókra alkalmazandó, a 
növényvédő szerek felhasználására 
vonatkozó nyilvántartáson alapuló jelentési 
kötelezettségek; különösen a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 
XXX/.../EK rendelet 64. cikkének (1)
bekezdése szerinti kötelezettségek 
(COM(2006)0388),,
- felmérések,
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Indokolás

A gazdák egyéb dokumentációs és adatgyűjtési kötelezettségekkel való kétszeres megterhelését 
el kellene kerülni, és ésszerű esetben más forrásokat kellene előtérbe helyezni. A 
felméréseknél a tagállamoknak biztosítaniuk kellene a szakértői ellenőrzést.

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

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy: 
- a növényvédő szerek gyártói, valamint
- a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláért, illetve behozataláért felelős 
piaci szereplők
évente jelentést nyújtsanak be az illetékes 
hatóságok részére az alábbiakról:
- milyen mennyiségben állítanak elő egy 
meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert,
- milyen mennyiségben szállítanak az 
Európai Unióban működő feldolgozó 
vállalatok vagy nagykereskedők számára 
egy meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert,
- milyen mennyiségben exportálnak egy 
meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert.
Az illetékes hatóságok kiértékelik ezeket az 
információkat, és adott esetben az 
adatfeldolgozást követően – bizonyos 
információk bizalmas jellegének 
figyelembevételével – közzéteszik azokat.

Indokolás

A gyártóknak és a forgalomba hozatalért felelős piaci szereplőknek a forgalomba hozott, 
illetve exportált mennyiségekre vonatkozó jelentési kötelezettsége az adatnyilvántartás egyik 
fontos eleme, és ezért e rendelet alapszövegében kifejezetten meg kell említeni.  

Módosítás: 6
6. cikk (1) bekezdés

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 
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Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia keretében értékeli a 
benyújtott adatok minőségét, a 
vállalkozásokra háruló terheket és a 
statisztikák hasznosságát. 

Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a
rendelet végrehajtásáról. A jelentés a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia keretében – különös 
tekintettel az 1. cikkben említett 
célkitűzésekre – értékeli a benyújtott adatok 
minőségét és összehasonlíthatóságát, a 
mezőgazdasági és kertészeteti üzemekre és 
egyéb vállalkozásokra háruló terheket és a 
statisztikák hasznosságát. A jelentés adott 
esetben javaslatokat is tartalmaz az adatok 
minőségének további javítására és a 
mezőgazdasági üzemek és vállalkozások 
tehermentesítésére vonatkozóan.

Módosítás: 7
I. melléklet cím

A növényvédő szerek forgalomba hozatalára 
vonatkozó statisztikák

A növényvédő szerek előállítására és
forgalomba hozatalára vonatkozó 
statisztikák

Indokolás

Az előállított mennyiségekre vonatkozó adatrögzítést is bele kell foglalni.

Módosítás: 8
I. melléklet 2a. szakasz (új)

2a. SZAKASZ
Jelentési kötelezettség

A növényvédő szerek gyártói, valamint a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláért, 
illetve behozataláért felelős piaci szereplők 
évente jelentést nyújtanak be az illetékes 
hatóságok részére az alábbiakról:
- milyen mennyiségben állítanak elő egy 
meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert,
- milyen mennyiségben szállítanak az 
Európai Unióban működő feldolgozó 
vállalatok vagy nagykereskedők számára 
egy meghatározott hatóanyagot vagy egy 
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meghatározott növényvédő szert,
- milyen mennyiségben exportálnak egy 
meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert.

Módosítás: 9
I. melléklet 6. szakasz (3) bekezdés

A második referenciaévre vonatkozó jelentés 
tartalmazza a forgalomba hozott, 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági célú 
növényvédő szerekben található, a 
III. mellékletben felsorolt anyagok 
főcsoportjainak a teljes mennyiséghez 
viszonyított arányaira vonatkozó durva 
becslést. A becsléseket ötévente meg kell 
újítani.

A második referenciaévre vonatkozó jelentés 
tartalmazza a forgalomba hozott, 
mezőgazdasági, kertészeti és nem 
mezőgazdasági célú – különösen a 
közlekedésügyben, a zöld közterületeken és 
a magán célra felhasznált – növényvédő 
szerekben található, a III. mellékletben 
felsorolt anyagok főcsoportjainak a teljes 
mennyiséghez viszonyított arányaira 
vonatkozó durva becslést. A becsléseket 
ötévente meg kell újítani.

Módosítás: 10
II. melléklet 1. szakasz (1) bekezdés

(1) A statisztikák kiterjednek a növényvédő 
szereknek az egyes tagállamokban történő 
mezőgazdasági felhasználására. 

(1) A statisztikák kiterjednek a növényvédő 
szereknek az egyes tagállamokban történő 
mezőgazdasági, kertészeti és nem 
mezőgazdasági célú ipari felhasználására. 

Módosítás: 11
II. melléklet 6. szakasz (5a) franciabekezdés (új)

- az adatgyűjtéssel kapcsolatban a 
mezőgazdasági és kertészeti üzemeket 
terhelő becsült átlagos költségek, illetve a 
költségek csökkentésének lehetőségei.
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