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Tisztelt elnök úr!

2007. április 30-i levelében Ön a 35. cikk (2) bekezdése alapján felkérte a Jogi Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a Bizottság fentiekben említett javaslata jogalapjának érvényességét és 
alkalmasságát.

A bizottság az előbbi kérdést 2007. június 11-i ülésén vizsgálta meg.

A javaslat kettős jogalappal rendelkezik, amelyek az EK-Szerződés 37. cikkének (2) 
bekezdése és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontja.

Az előadó, Breyer asszony módosításokat terjesztett elő a javaslathoz a 37. cikk jogalapként 
történő törlése céljából, mivel úgy vélte, hogy az EK-Szerződés 152. cikke (4) bekezdésének 
b) pontja és 175. cikkének (1) bekezdése megfelelő jogalapot képeznek a javaslat 
vonatkozásában.

Egy másik, 2007. május 9-i levelében arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a 
Környezetvédelmi Bizottsággal megerősített együttműködési eljárás keretében együtt dolgozó 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elfogadott egy véleményt, amelyben úgy véli, 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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hogy a megfelelő jogalap nemcsak az EK-Szerződés 37. cikkének (2) bekezdése és 152. cikke 
(4) bekezdésének b) pontja, hanem annak 95. cikke is.

A megvizsgált jogalapok:
37. cikk

(1) A közös agrárpolitika irányvonalának meghatározása érdekében a Bizottság e szerződés 
hatálybalépését követően haladéktalanul konferenciára hívja össze a tagállamokat azzal a 
céllal, hogy agrárpolitikájukat – különösen forrásaik és szükségleteik mérlegének 
felállításával – összehasonlítsák.
(2) Az (1) bekezdésben említett konferencia munkájának figyelembevételével a Bizottság e
szerződés hatálybalépésétől számított két éven belül, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal
folytatott konzultációt követően javaslatokat terjeszt elő a közös agrárpolitika kidolgozására
és végrehajtására, beleértve a nemzeti rendtartásoknak a 34. cikk (1) bekezdésében említett
közös piacszervezés egyik formájával történő felváltását, továbbá az e címben meghatározott
intézkedések végrehajtására. Ezekben a javaslatokban figyelembe kell venni az e címben 
említett mezőgazdasági kérdések egymással való kölcsönös összefüggését.
A Tanács, az általa adott esetben kibocsátott ajánlások sérelme nélkül, a Bizottság javaslata
alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően minősített többséggel
rendeleteket, irányelveket vagy határozatokat fogad el.
(3) A Tanács minősített többséggel és a (2) bekezdésnek megfelelően a nemzeti piaci
rendtartásokat a 34. cikk (1) bekezdése szerinti közös piacszervezéssel válthatja fel, ha:
a) a közös piacszervezés azoknak az ilyen intézkedést ellenző tagállamoknak, amelyek a
kérdéses termeléssel kapcsolatban saját nemzeti piaci rendtartással rendelkeznek, az érintett 
termelők foglalkoztatására és életszínvonalára vonatkozóan egyenértékű biztosítékot nyújt; 
ennek során a lehetséges alkalmazkodás és a szükséges szakosodásütemét is figyelembe kell 
venni, és;
b) ez a közös piacszervezés a nemzeti piacon fennálló feltételekhez hasonló feltételeket
biztosít a Közösségen belüli kereskedelem számára.
(4) Ha egyes nyersanyagokra vonatkozóan a közös piacszervezést azt megelőzően hozzák
létre, hogy a megfelelő feldolgozott termékekre már létezne közös piacszervezés, a harmadik
országokba irányuló kivitelre szánt feldolgozott termékekhez felhasznált nyersanyagok a
Közösségen kívülről is behozhatók..

95. cikk
(1) Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a 14. cikkben meghatározott célkitűzések
megvalósítására – a 94. cikktől eltérve – a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. A 
Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően és a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek 
tárgya a belső piac megteremtése és működése.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az adózásra, a személyek szabad mozgására, valamint a 
munkavállalók jogaira és érdekeire vonatkozó rendelkezésekre.
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(3) A Bizottság az (1) bekezdésben előirányzott, az egészségügyre, a biztonságra, a
környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó javaslataiban a védelem magas
szintjét veszi alapul, különös figyelemmel a tudományos tényeken alapuló új fejleményekre.
Az Európai Parlament és a Tanács saját hatáskörén belül szintén törekszik e célkitűzés 
megvalósítására.
(4) Ha azt követően, hogy a Tanács vagy a Bizottság harmonizációs intézkedést fogadott el, 
egy tagállam a 30. cikkben említett lényeges követelmények alapján vagy a környezet, illetve 
a munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan szükségesnek tartja nemzeti rendelkezések 
fenntartását, ezekről a rendelkezésekről és a fenntartásuk indokairól értesíti a Bizottságot.
(5) Ezen felül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben egy harmonizációs intézkedésnek a 
Tanács vagy Bizottság által történő elfogadását követően valamely tagállam új tudományos 
bizonyítékon alapuló, a környezet vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos nemzeti 
rendelkezések bevezetését tartja szükségesnek az adott tagállamra jellemző olyan probléma 
miatt, amely a harmonizációs intézkedés elfogadása után merült fel, ezekről az előirányzott 
rendelkezésekről és bevezetésük indokairól értesíti a Bizottságot.
(6) A Bizottság a (4) és (5) bekezdésben említett értesítésektől számított hat hónapon belül a 
vonatkozó nemzeti rendelkezéseket jóváhagyja vagy elutasítja, miután ellenőrizte, hogy az
érintett rendelkezések nem képezik-e a tagállamok közötti önkényes megkülönböztetés
eszközét vagy a kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy nem jelentenek-e akadályt a
belső piac működésében. Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem hoz határozatot, a 
(4) és (5) bekezdésben említett nemzeti rendelkezéseket jóváhagyottnak kell tekinteni.
Ha az ügy összetettsége indokolja, és az emberi egészséget fenyegető veszély nem áll fenn, a
Bizottság értesítheti az érintett tagállamot arról, hogy az ebben a bekezdésben említett 
határidő legfeljebb további hat hónappal meghosszabbítható. 
(7) Ha a (6) bekezdés alapján egy tagállamnak engedélyezték valamely harmonizációs
intézkedéstől eltérő nemzeti rendelkezések fenntartását vagy bevezetését, a Bizottság
haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasolja-e az adott intézkedés kiigazítását.
(8) Ha egy olyan területen, amely korábban harmonizációs intézkedések tárgyát képezte,
valamely tagállam különleges közegészségügyi problémát vet fel, erről tájékoztatja a
Bizottságot, amely haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasoljon-e megfelelő intézkedéseket a 
Tanácsnak.
(9) A 226. és 227. cikkben megállapított eljárástól eltérve, a Bizottság vagy bármely tagállam 
közvetlenül a Bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint egy másik tagállam az e cikkben 
biztosított hatáskörével visszaél.
(10) A fentiekben említett harmonizációs intézkedések indokolt esetben védzáradékot
tartalmaznak, amely felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy a 30. cikkben említett egy vagy
több nem gazdasági okból, közösségi ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket
hozzanak.

152. cikk
(1) Valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során
biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét. A Közösség fellépése, amely 
kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi 
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megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget fenyegető veszélyek okainak 
megelőzésére irányul. Az ilyen fellépés magában foglalja a széles körben terjedő súlyos 
betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, 
valamint az egészségügyi tájékoztatás és oktatás által. A Közösség kiegészíti a tagállamok 
fellépését a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás csökkentése érdekében, 
beleértve a felvilágosítást és a megelőzést is.
(2) A Közösség bátorítja a tagállamok közötti együttműködést az e cikkben említett
területeken, és szükség esetén támogatást nyújt a tagállamok fellépéséhez. A tagállamok a 
Bizottsággal együttműködve összehangolják politikáikat és programjaikat az (1) bekezdésben 
említett területeken. A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve megtehet minden 
hasznos kezdeményezést az összehangolás előmozdítására.
(3) A Közösség és a tagállamok elősegítik az együttműködést harmadik országokkal és a
népegészségügy területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel.
(4) A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, valamint a Gazdasági és
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően az e cikkben
említett célok eléréséhez a következők elfogadásával járul hozzá:
a) az emberi eredetű szervek és szövetek, a vér és vérkészítmények magas szintű minőségi és 
biztonsági előírásainak megállapítására vonatkozó intézkedések; ezek az intézkedések nem 
akadályozhatják a tagállamokat abban, hogy szigorúbb védintézkedéseket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be;
b) a 37. cikktől eltérve, intézkedések az állat- és növényegészségügy terén, amelyek közvetlen 
célja a közegészség védelme;
c) az emberi egészség védelmére és javítására szolgáló ösztönző intézkedések, kizárva
azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen
összehangolását.
A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel ajánlásokat is elfogadhat az e
cikkben meghatározott célok érdekében.
(5) A népegészségügy terén való közösségi fellépés során teljes mértékben tiszteletben kell
tartani a tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és
nyújtására vonatkozó hatáskörét. Különösen a (4) bekezdés a) pontjában említett intézkedések
nem érintik a szervek és vér adására vagy gyógyászati célú felhasználására vonatkozó
nemzeti rendelkezéseket.

175. cikk
(1) A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, valamint a Gazdasági és
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően határoz
arról, hogy a Közösségnek milyen lépéseket kell tennie a 174. cikkben említett célok elérése
érdekében. 1

  
1 174. cikk (1) bekezdés
(1) A Közösség környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések eléréséhez:
— a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása;
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(2) Az (1) bekezdésben előírt döntéshozatali eljárástól eltérve és a 95. cikk sérelme nélkül a
Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően egyhangúlag 
fogadja el:
a) az elsődlegesen adózási természetű rendelkezéseket;
b) azokat az intézkedéseket, amelyek érintik:
— a területrendezést;
— a mennyiségi vízkészlet-gazdálkodást, illetve amelyek az e készletek rendelkezésre állását 
akár közvetlenül, akár közvetve befolyásolják;
— a földhasználatot, kivéve a hulladékgazdálkodást;
c) a tagállamok valamelyikének különböző energiaforrások közötti választását és
energiaellátásának általános szerkezetét jelentős mértékben érintő intézkedéseket.
A Tanács az előző albekezdésben megállapított feltételek szerint meghatározhatja az e
bekezdésben említett kérdések közül azokat, amelyekben minősített többséggel kell 
határozatot hozni.
(3) Más területeken a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, valamint a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt
követően fogadja el azokat az általános cselekvési programokat, amelyek az elérendő 
elsődleges célkitűzéseket meghatározzák. A Tanács az adott esettől függően az (1) vagy a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint fogadja el az e programok végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.
(4) Egyes közösségi természetű intézkedések sérelme nélkül a tagállamok gondoskodnak a
környezetpolitika finanszírozásáról és megvalósításáról.
(5) Ha az (1) bekezdés rendelkezésein alapuló valamely intézkedés egy tagállam hatóságai
számára aránytalanul magas költségekkel járna, a Tanács – a „szennyező fizet”-elv sérelme
nélkül – az ilyen intézkedés elfogadásáról szóló jogi aktusban megfelelő rendelkezéseket 
állapít meg:
— átmeneti eltérés és/vagy
— a 161. cikk alapján létrehozott Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatás formájában.

A rendelet tartalma a következőképpen elemezhető:
A rendelet célja a 91/414/EGK irányelv felváltása bizonyos – a Bizottság által az elért 
előrehaladásra vonatkozóan benyújtott jelentésre, valamint a legújabb tudományos és 
műszaki fejlődésekre adott válaszként –, a Parlament és a Tanács által felvetett kérdésekre 
tekintettel. Az egyszerűsítés előmozdítása érdekében a rendelet hatályon kívül helyezi a 

    
— az emberi egészség védelme,
— a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása;
— a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló
intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.
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79/117/EGK irányelvet.
A preambulumbekezdések értelmében a rendeletre irányuló javaslat mögött meghúzódó 
érvelés a következő:
(6) A növényvédelem nagyon fontos szerepet játszik a Közösségben. A növények és a
növényi termékek kártékony organizmusok (ideértve a gyomokat is) elleni védelmének és a 
mezőgazdasági termelés fejlesztésének egyik legfontosabb módja a növényvédő szerek 
használata.
(7) A növényvédő szereknek lehetnek előnytelen hatásai is a növénytermesztésre. 
Használatuk az emberekre, az állatokra és a környezetre nézve kockázatos vagy veszélyes 
lehet, különösen akkor, ha hatósági vizsgálat és engedélyezés nélkül kerülnek forgalomba, 
vagy ha helytelenül használják azokat. A növényvédő szerek forgalomba hozataláról ezért 
összehangolt szabályokat kell hozni.

(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 alkalmazni1 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.

(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.
(10) A kiszámíthatóság, hatékonyság és következetesség érdekében részletes eljárást kell 
megállapítani annak meghatározására, hogy egy hatóanyag jóváhagyható-e. (…)
(11) Etikai okokból egy hatóanyag vagy egy növényvédő szer nem értékelhető olyan 
tesztek vagy vizsgálatok alapján, amelyben a hatóanyagot vagy a növényvédő szert 
szándékosan embereknek adják be az embernél észlelhető hatást még nem okozó 
koncentráció meghatározása céljából. Hasonlóképpen, toxikológiai vizsgálatok sem 
végezhetők embereken azzal a céllal, hogy csökkentsék a hatóanyagok vagy növényvédő 
szerek biztonsági ráhagyását. 
(12) A hatóanyagok jóváhagyásának meggyorsítására szigorú határidőket kell 
megállapítani az eljárás különböző szakaszaira.
(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. (…)

(14) Lehetőséget kell biztosítani egy hatóanyag jóváhagyásának módosítására vagy 
visszavonására azokban az esetekben, ha az már nem teljesíti a jóváhagyási kritériumokat.

(15) Egy hatóanyag értékelése feltárhatja, hogy az lényegesen kisebb kockázatot jelent, 
mint más anyagok. Az ilyen anyag növényvédő szerben való felhasználásának elősegítése 

  
1 Kiemelés a szerzőtől.
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érdekében indokolt az ilyen anyagokat megnevezni, valamint az ezeket tartalmazó 
növényvédő szerek forgalomba hozatalát megkönnyíteni.

(16) Elsődlegesen nem növényvédő szerként használt egyes anyagok értékesek lehetnek 
növényvédelmi szempontból, de esetleg gazdaságossági szempontok akadályozhatják 
jóváhagyási kérelem benyújtását. Külön rendelkezéseknek kell ezért biztosítaniuk, hogy az 
ilyen anyagok, amennyiben az általuk jelentett kockázat elfogadható, szintén kaphassanak 
jóváhagyást növényvédelmi felhasználásra.
(17) Néhány hatóanyag esetleg csak akkor lehet elfogadható, ha ezeket széleskörű 
kockázatcsökkentő intézkedések mellett használják. Ezeket az anyagokat közösségi szinten 
kell megnevezni. A tagállamoknak rendszeresen felül kell vizsgálniuk, hogy az ilyen 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek helyettesíthetők-e kevésbé szigorú 
kockázatcsökkentő intézkedéseket igénylő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekkel.

(18) A hatóanyagok mellett a növényvédő szerek tartalmazhatnak ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót is, amelyekre hasonló szabályokat kell megállapítani, mint a 
hatóanyagokra. Meg kell határozni az ilyen anyagok vizsgálatához szükséges technikai 
szabályokat. A jelenleg forgalomban lévő anyagok csak azután vizsgálhatók, hogy ezek a 
rendelkezések megszülettek.
(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 
jegyzéket azokról a segédanyagokról, amelyeket növényvédő szerek nem tartalmazhatnak.
(20) Hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek sokféleképpen állíthatók össze és 
sokféle növényhez használhatók, különféle mezőgazdasági, ökológiai és éghajlati viszonyok 
között. A növényvédő szereket ezért a tagállamoknak kell engedélyezniük.

(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 szemben1. 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.
(22) A kiszámíthatóság, hatékonyság és következetesség érdekében össze kell hangolni a 
növényvédő szerek engedélyezésének kritériumait, eljárásait és feltételeit, figyelembe véve az 
emberek és az állatok egészségének, és a környezetnek a védelmére vonatkozó általános 
elveket.
(23) A növényvédő szerekben lévő hatóanyagok különböző gyártási technológiákkal 
állíthatók elő, aminek következtében a specifikációik is különbözők. Az ilyen 
különbségeknek biztonsági vonatkozásai lehetnek. Hatékonysági okokból az ilyen 
különbségek értékelésére közösségi szinten kell összehangolt eljárást biztosítani.
(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 
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olyan tagállamoknak is, amelyekben az ökológiai és éghajlati viszonyok hasonlóak. Az 
Európai Unióban ezért engedélyezési zónákat kell kialakítani az ilyen viszonyok alapján, 
hogy a kölcsönös elismerés lehetséges legyen.
(25) Néhány felhasználás esetén az iparág gazdasági szempontok miatt nem feltétlenül 
érdekelt az engedélyeztetésben. Biztosítandó, hogy a mezőgazdaság és a kertészet 
diverzifikációját ne veszélyeztesse a növényvédő szerek beszerezhetetlensége, külön 
szabályokat kell megállapítani a kisebb jelentőségű felhasználásokra.
(26) Kivételes esetekben a tagállamoknak lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
engedélyezzenek olyan növényvédő szereket, melyek nem felelnek meg az e rendeletben 
előírt feltételeknek, ha ez azért szükséges, mert olyan veszély vagy fenyegetés áll fenn a 
növénytermesztés tekintetében, mely semmilyen más eszközzel nem védhető ki. Az ilyen 
engedélyeket közösségi szinten is meg kell vizsgálni.

(27) Az innováció elősegítése céljából meg kell állapítani olyan külön szabályokat, melyek 
lehetővé teszik engedéllyel még nem rendelkező növényvédő szerek kísérletekben történő 
használatát.
(28) Az emberi egészség és a környezet magas szintű védelme érdekében a növényvédő 
szereket helyesen kell használni, az integrált növényvédelem elveinek figyelembe vételével. 
(…)

(29) Létre kell hozni egy rendszert az információcsere biztosítása céljából. (…)
(30) Hatásjavítók használhatók a növényvédő szerek hatékonyságának növelésére. Ezek 
forgalomba hozatalát vagy használatát meg kell tiltani, ha már betiltott segédanyagot 
tartalmaznak. 

(31) A kísérletek és vizsgálatok nagy befektetést jelentenek. Ezt a befektetést a kutatás 
ösztönzése céljából védeni kell. Ennélfogva a valamely tagországban kérelmet benyújtó által 
végzett kísérleteket és vizsgálatokat védeni kell attól, hogy azokat másik kérelmező is 
felhasználhassa. (…)

(32) Szabályokat kell lefektetni a párhuzamos tesztek és vizsgálatok elkerülése céljából. 
Különösen az olyan vizsgálatok ismétlését kell megtiltani, melyek gerinces állatokon végzett 
kísérletekkel járnak. Ebben az összefüggésben kötelezettséget kell előírni arra, hogy a 
gerinces állatokon végzett kísérletek eredményeihez méltányos feltételek mellett hozzá 
lehessen jutni. Ahhoz, hogy az érintettek tudják, milyen kísérleteket és vizsgálatokat végeztek 
már el mások, a tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük az ilyen vizsgálatokról még 
akkor is, ha azokra nem vonatkozik a kötelező hozzáférés fent leírt rendszere. 
(33) Tekintve, hogy a dokumentumok hozzáférésével és bizalmas kezelésével kapcsolatban 
a tagállamok, a Hatóság és a Bizottság eltérő szabályokat alkalmaz, indokolt pontosan 
meghatározni az ezek birtokában lévő dokumentumok által tartalmazott információkhoz való 
hozzáférésre, valamint a dokumentumok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
(34) A tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről 
szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 vonatkozik a 

  
1 HL L 200., 1999.7.30., 1. o. A legutóbb a 2006/8/EK bizottsági irányelvvel (HL L 19., 2006.1.24., 12. 
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peszticidek osztályozására, csomagolására és címkézésére is. Ugyanakkor további, a 
növényvédő szerek használatának adott viszonyait figyelembe vevő konkrét szabályok 
indokoltak, hogy javuljon a növényvédő szerek felhasználóinak, a növények és növényi 
termékek fogyasztóinak és a környezetnek a védelme.

(35) Biztosítandó, hogy a reklámok ne vezessék félre a növényvédő szerek felhasználóit, 
indokolt szabályokat megállapítani az ilyen termék reklámozásáról.

(36) Az emberek és az állatok egészségének, és a környezetnek a jobb védelme céljából 
rendelkezéseket kell megállapítani a növényvédő szerek használatának nyilvántartásáról és az 
e használatról szóló tájékoztatásról, hogy nyomon lehessen követni a káros anyagok 
lehetséges jelenlétét, növelendő ellenőrzésük és mérésük hatékonyságát, és csökkentendő a 
vízminőség figyelésének költségeit.
(37) A növényvédő szerek forgalmazásának és használatának tekintetében az 
ellenőrzésekről és felügyeletről szóló rendelkezéseknek biztosítaniuk kell az e rendeletben 
lefektetett előírások helyes, biztonságos és összehangolt alkalmazását, hogy megvalósuljon az 
emberek és az állatok egészségének, és a környezetnek a magas szintű védelme.
(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 rendelet1 ellenőrző 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.

(39) Biztosítani kell a szoros koordinációt más közösségi jogszabályokkal, különösen a 
növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel2, és a géntechnológiával módosított szervezetek zárt rendszerben történő 
felhasználásával és szándékos kibocsátásával kapcsolatba kerülő dolgozók, illetve más 
személyek védelméről szóló közösségi jogszabályokkal.
(40) Eljárásokat kell megállapítani sürgősségi intézkedések meghozatalára olyan 
helyzetekben, amikor egy jóváhagyott hatóanyag, ellenanyag, kölcsönhatás-fokozó vagy 
növényvédő szer valószínűleg komoly kockázatot jelent az emberek vagy az állatok 
egészségére, vagy a környezetre.
(41) A tagállamoknak kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy 
biztosítsák azok végrehajtását. 

(42) Továbbra is érvényesülnie kell a gyártót, illetve adott esetben a növényvédő szer 
forgalmazásáért vagy használatáért felelős személyt illetően a tagállamban fennálló általános 
polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségének.

    
o.) módosított irányelv.
1 HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.
2 HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
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(43) A tagállamoknak lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy megtéríttessék a rendelet 
alkalmazásával kapcsolatos eljárások költségeit azokkal, akik növényvédő szert forgalmaznak 
vagy forgalomba kívánnak hozni, valamint azokkal, akik hatóanyag, ellenanyag vagy 
kölcsönhatás-fokozó jóváhagyását kérik.

(44) A tagállamoknak kell kijelölniük a megfelelő nemzeti illetékes hatóságokat.
(45) A Bizottságnak elő kell segítenie e rendelet alkalmazását. Indokolt ezért a szükséges 
pénzforrások, valamint annak biztosítása, hogy a rendelet egyes rendelkezéseit a gyakorlati 
tapasztalatok alapján módosítani lehessen, illetve műszaki útmutatókat lehessen készíteni.

(46) (...)
(47) (...)

A javasolt rendelet preambulumbekezdéseiből és rendelkező részéből kitűnik, hogy a fő 
célkitűzés az emberek és állatok egészsége védelmének, valamint a környezetvédelem 
biztosítása annak garantálásával, hogy a mezőgazdaság számára létfontosságú növényvédő 
szereket hivatalos vizsgálat és engedélyezés nélkül nem hozzák forgalomba, továbbá hogy 
azokat megfelelően használják.
Egyértelmű, hogy ez a növényvédő szerek forgalomba hozatala tekintetében harmonizált 
szabályokat tesz szükségessé, a rendelet azonban elsősorban nem a belső piac megfelelő 
működésének biztosításával foglalkozik, azt sem a preambulumban, sem a rendelkező 
részben nem említi.
A javasolt eszköz rendelkezései valójában a növényvédő szerek jóváhagyására vonatkozó 
követelményekkel és feltételekkel, a jóváhagyási eljárással, a jóváhagyások megújításával és 
felülvizsgálatával, az eltérésekkel, az ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók jóváhagyásával, 
az elfogadhatatlan segédanyagok tilalmával, a forgalomba hozatali és használati 
engedélyekkel, az engedélyezési és mentesítési eljárásokkal, az engedélyek kölcsönös 
elismerésével, az engedélyek megújításával és visszavonásával, a különleges esetekkel (kis 
kockázatú termékek, géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat tartalmazó 
termékek, potenciálisan helyettesíthető anyagokat tartalmazó, kisebb jelentőségű 
felhasználásokra vonatkozó engedélyek), a vészhelyzetekben történő felhasználás, kutatás és 
fejlesztés esetére vonatkozó eltérésekkel, a használattal és a növényvédő szerek lehetséges 
káros hatásaira vonatkozó információval kapcsolatos követelményekkel, a hatásjavítókkal, az 
adatvédelemmel és adatmegosztással, az információhoz való nyilvános hozzáféréssel, a 
csomagolással, címkézéssel és reklámozással, az ellenőrzésekkel, a vészhelyzetekkel, 
valamint az igazgatási és pénzügyi rendelkezésekkel (beleértve a polgári jogi és büntetőjogi 
felelősséget) foglalkoznak.

Értékelés
A jogalap meghatározza a Közösség ratione materiae hatáskörét, és pontosítja e hatáskör 
gyakorlásának módját, azaz az alkalmazható jogalkotási eszköz(öke)t és a döntéshozatali 
eljárást.

Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a jogalap megválasztása nem 
tartozik a közösségi jogalkotó mérlegelési jogkörébe, hanem a bírósági felülvizsgálat által 

I



AL\671590HU.doc 11/12 PE 390.623v01-00

Külső fordítás

HU

nyomon követhető objektív tényezőkön kell alapulnia1, mint például a kérdéses intézkedés 
célja és tartalma2. Továbbá a döntő tényezőnek az intézkedés fő célkitűzésének kell lennie3. 

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a Szerződés egy általános cikke elegendő jogalapot 
biztosít még abban az esetben is, ha alárendelt módon a kérdéses intézkedés is a Szerződés 
egy külön cikkében megfogalmazott cél elérésére irányul4.
Abban az esetben azonban, ha egy intézkedés egyidejűleg több, szétválaszthatatlanul 
összekapcsolódó, egymáshoz képest nem alárendelődő vagy közvetett célkitűzést tartalmaz, 
az intézkedésnek a Szerződés több vonatkozó rendelkezésén5 kell alapulnia, kivéve, ha a 
rendelkezésekben meghatározott döntéshozatali eljárás kölcsönös összeférhetetlensége miatt 
ez nem lehetséges6.

A fentiek tükrében meg kell állapítani, hogy a javasolt rendelet vonatkozásában mi a 
megfelelő jogalap.

Az Európai Bizottság kettős jogalapot javasolt, nevezetesen a 37. cikk (2) bekezdését és a 
152. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

A Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 37. cikk (2) bekezdésének törlését, valamint a 152. 
cikk (4) bekezdése b) pontjának és a 175. cikk (1) bekezdésének jogalapként történő 
használatát.
A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság a maga részéről a 37. cikk (2) bekezdését, a 
152. cikk (4) bekezdésének b) pontját és a 95. cikket javasolja.
Ami a 95. cikket illeti, az arra vonatkozó ítélkezési gyakorlat ismeretében, hogy a Szerződés 
egy általános cikke elegendő jogalapot biztosít még abban az esetben is, ha alárendelt módon 
a kérdéses intézkedés is a Szerződés egy külön cikkében megfogalmazott cél elérésére 
irányul7, a bizottság úgy véli, hogy nem szükséges a 95. cikkre hivatkozni. Jóllehet magától 
értetődő, hogy a növényvédő szerek forgalomba hozatalára, címkézésére és kölcsönös 
elismerésére vonatkozó rendelkezések célja a belső piac működésének biztosítása, a rendelet 
elsődleges célja az emberek és állatok egészsége védelmének, valamint a környezetvédelem 
biztosítása annak garantálásával, hogy a mezőgazdaság számára létfontosságú növényvédő 
szereket hivatalos vizsgálat és engedélyezés nélkül nem hozzák forgalomba, továbbá hogy 
azokat megfelelően használják. Ez képezi az eszköz súlypontját, és nem a belső piac 
létrehozása vagy annak működése, amely csak beleértett – és a fő célkitűzéshez képest csak 

  
1 A 45/86. sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 1987., 1439.o.], 5. pontja.
2 A C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 1991., I-287.o.] 10. pontja és a C-42/97. sz. Európai 
Parlament kontra Tanács ügy [EBHT 1999., I-869.o.] 36. pontja.
3 A C-377/98. sz. Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács ügy [EBHT 2001., I-7079.o.] 27. pontja
4 A C-377/98. sz. Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács ügy [EBHT 2001., I-7079.o.] 27–28. pontja; a 
C-491/01. sz. British American Tobacco (Befektetések) és az Imperial Tobacco ügy [EBHT 2002., I-11453.o. ] 
93–94. pontja.
5 A C-165/87. sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 1988., 5545.o.] 11. pontja
6 Lásd például a C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 1991., I-2867.o.] 17–21. pontját, (a titánium 
dioxid ügy), a C-388/01. sz. Bizottság kontra Tanács ügy [EBHT 2004., I-4829.o.] 58. pontjaát és a C-491/01. 
sz. British American Tobacco ügy [EBHT 2002., I-11453.o. ] 103–111. pontját
7 A C-377/98. sz. Hollandia kontra Európai Parlament és Tanács ügy [EBHT 2001., I-7079.o.] 27-28. pontja; a 
C-491/01. sz. British American Tobacco (Befektetések) és az Imperial Tobacco ügy [EBHT 2002., I-11453.o.] 
93–94. pontja.
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másodlagos és közvetett – cél.
Ami a 37. cikk (2) bekezdését illeti, arra a 152. cikk (4) bekezdésének b) pontjában szereplő,
a növényegészségügy terén hozott azon intézkedésekre vonatkozó kifejezett eltérés miatt nem 
kell hivatkozni, amely intézkedések közvetlen célja a közegészség védelme. A javasolt 
rendelet céljának és tartalmának ismeretében egyáltalán nem kétséges, hogy az intézkedés 
közvetlen célja a közegészség védelme. Ezen túlmenően az a tény, hogy a 37. cikk (2)
bekezdése konzultációs eljárást, nem pedig együttdöntést ír elő, oda vezethet, hogy azt 
összeegyeztethetetlennek tekintik, hacsak a 133. cikkre vonatkozó ítélkezési gyakorlat nem 
értelmezhető úgy, hogy az a 37. cikk (2) bekezdésére is vonatkozik1.
Következésképpen a 152. cikk (4) bekezdésének b) pontja jogalapként elegendő, és nem kell 
a 175. cikk (1) bekezdésére is hivatkozni.
Ennek megfelelően a bizottság úgy véli, hogy a megfelelő jogalap a 152. cikk (4) 
bekezdésének b) pontja. 
A Jogi Bizottság 2007. június 11-i ülésén tehát úgy határozott, hogy egyhangúlag2 azt ajánlja, 
hogy a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat jogalapja az EK-Szerződés 152. cikke (4) bekezdésének b) pontja
legyen.

Tisztelettel,

Giuseppe Gargani 

  
1 Lásd a C-178/03. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben 2006. január 10-én hozott ítélet 59. 
pontját, valamint az ugyanaznap a C-94/03. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítéletet. 
2 A zárószavazáson jelen lévő képviselők: Cristian Dumitrescu (levezető elnök), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (alelnök asszony), Manuel Medina Ortega (vélemény előadója), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Szájer József, Jaroslav Zvěřina és Tadeusz Zwiefka.
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