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A Tanács közös álláspontja 

 

A Parlament módosításai 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 19 
(2) preambulumbekezdés 

A növényvédő szerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, illetve 
a harmadik országok és a Közösség közötti 
kereskedelem korlátozásához vezethet. Ennek 
megfelelően az áruk szabad mozgása, a 
tagállamok közötti azonos versenyfeltételek, 
továbbá a fogyasztóvédelem érdekében 
szükséges a növényi és állati eredetű 
termékekre vonatkozó MRL közösségi szintű 
meghatározása. 

A növényvédő szerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, illetve 
a harmadik országok és a Közösség közötti 
kereskedelem korlátozásához vezethet, és 
egyenlőtlenségeket hozhat létre a közegészség 
védelme terén. Ennek megfelelően az áruk 
szabad mozgása, a tagállamok közötti azonos 
versenyfeltételek, továbbá a valamennyi 
fogyasztó számára egyenlő védelem 
biztosítása érdekében szükséges a növényi és 
állati eredetű termékekre vonatkozó MRL 
közösségi szintű meghatározása, ugyanakkor 
tekintetbe véve a különböző éghajlati 
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feltételeket és a rendelkezésre álló helyes 
mezőgazdasági gyakorlatra (legalább az 
integrált növényvédelemre) alapozva. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 1. módosítás újólagos benyújtása 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 20 
(2) preambulumbekezdés 

A növényvédő szerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, illetve 
a harmadik országok és a Közösség közötti 
kereskedelem korlátozásához vezethet. Ennek 
megfelelően az áruk szabad mozgása, a 
tagállamok közötti azonos versenyfeltételek, 
továbbá a fogyasztóvédelem érdekében 
szükséges a növényi és állati eredetű 
termékekre vonatkozó MRL közösségi szintű 
meghatározása. 

A növényvédő szerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, illetve 
a harmadik országok és a Közösség közötti 
kereskedelem korlátozásához vezethet, és 
egyenlőtlenségeket hozhat létre a közegészség 
védelme terén. Ennek megfelelően az áruk 
szabad mozgása, a tagállamok közötti azonos 
versenyfeltételek, továbbá a valamennyi 
fogyasztó számára egyenlő védelem 
biztosítása érdekében szükséges a növényi és 
állati eredetű termékekre vonatkozó MRL 
közösségi szintű meghatározása, ugyanakkor 
tekintetbe véve a különböző éghajlati 
feltételeket és a rendelkezésre álló helyes 
mezőgazdasági gyakorlatra (legalább az 
integrált növényvédelemre) alapozva. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 1. módosítás újólagos benyújtása 
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A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 21 
(2) preambulumbekezdés 

A növényvédő szerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, illetve 
a harmadik országok és a Közösség közötti 
kereskedelem korlátozásához vezethet. Ennek 
megfelelően az áruk szabad mozgása, a 
tagállamok közötti azonos versenyfeltételek, 
továbbá a fogyasztóvédelem érdekében 
szükséges a növényi és állati eredetű 
termékekre vonatkozó MRL közösségi szintű 
meghatározása. 

A növényvédő szerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, illetve 
a harmadik országok és a Közösség közötti 
kereskedelem korlátozásához vezethet. Ennek 
megfelelően az áruk szabad mozgása, a 
tagállamok közötti azonos versenyfeltételek, 
továbbá a fogyasztóvédelem érdekében 
szükséges a növényi és állati eredetű 
termékekre vonatkozó MRL közösségi szintű 
meghatározása, tekintetbe véve ugyanakkor a 
helyes mezőgazdasági gyakorlatot. 

Or. da 

 
 

 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 22 
(2) preambulumbekezdés 

A növényvédő szerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, illetve 
a harmadik országok és a Közösség közötti 
kereskedelem korlátozásához vezethet. Ennek 
megfelelően az áruk szabad mozgása, a 
tagállamok közötti azonos versenyfeltételek, 
továbbá a fogyasztóvédelem érdekében 
szükséges a növényi és állati eredetű 
termékekre vonatkozó MRL közösségi szintű 
meghatározása. 

Ez a rendelet közvetlenül érinti a széles 
közönségnek az egészségről kialakított 
felfogását, és jelentős hatással van a belső 
piacra. A növényvédő szerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, illetve 
a harmadik országok és a Közösség közötti 
kereskedelem korlátozásához vezethet. Ennek 
megfelelően az áruk szabad mozgása, a 
tagállamok közötti azonos versenyfeltételek, 
továbbá a fogyasztóvédelem érdekében 
szükséges a növényi és állati eredetű 
termékekre vonatkozó MRL közösségi szintű 
meghatározása, ugyanakkor tekintetbe véve a 
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különböző éghajlati feltételeket és a 
rendelkezésre álló helyes mezőgazdasági 
gyakorlatra (legalább az integrált 
növényvédelemre) alapozva. 

Or. en 

 

Indokolás 

A módosítás alapja az előadó által az 1. módosítás kapcsán tett javaslat, kiegészítve az Európai 
Parlament első olvasatban tett módosításával. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 23 
(4) preambulumbekezdés 

A növényi és állati eredetű termékek 
előállítása és fogyasztása nagyon fontos 
szerepet játszik a Közösségen belül. A 
növénytermesztésből származó terméshozamot 
folyamatosan befolyásolják a károsító 
szervezetek. Feltétlenül szükséges a növények 
és növényi eredetű termékek védelme e 
károsító szervezetekkel szemben, nemcsak a 
hozam csökkenésének vagy a növényekben 
tett károk megelőzése, hanem a betakarított 
termékek minőségének biztosítása, a 
mezőgazdasági termelékenység növelése és a 
természeti környezet — a mezőgazdasági 
termeléshez szükséges területek korlátozása 
általi — védelme érdekében is. 

A növényi és állati eredetű termékek 
előállítása és fogyasztása nagyon fontos 
szerepet játszik a Közösségen belül. A 
növénytermesztésből származó terméshozamot 
folyamatosan befolyásolják a károsító 
szervezetek. Feltétlenül szükséges a növények 
és növényi eredetű termékek védelme e 
károsító szervezetekkel szemben, nemcsak a 
hozam csökkenésének vagy a növényekben 
tett károk megelőzése, hanem a betakarított 
termékek minőségének, valamint a magasabb 
mezőgazdasági termelékenység biztosítása és 
a természeti környezet — a mezőgazdasági 
termeléshez szükséges területek korlátozása 
általi — védelme érdekében is. E cél 
eléréséhez különböző módszerek állnak 
rendelkezésre: egyrészt nem-vegyi módszerek, 
azaz az ellenálló fajták termesztése, a 
termesztett növénykultúrák váltakoztatása, a 
mechanikus gyomirtás és a biológiai 
ellenőrzés igénybe vételén alapuló gyakorlati 
módszerek alkalmazása, másrészt vegyi 
módszerek, azaz növénygyógyszerészeti 
termékek vagy növényvédő szerek igénybe 
vétele.   

Or. fr 
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Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 2. módosítás újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 24 
(4) preambulumbekezdés 

A növényi és állati eredetű termékek 
előállítása és fogyasztása nagyon fontos 
szerepet játszik a Közösségen belül. A 
növénytermesztésből származó terméshozamot 
folyamatosan befolyásolják a károsító 
szervezetek. Feltétlenül szükséges a növények 
és növényi eredetű termékek védelme e 
károsító szervezetekkel szemben, nemcsak a 
hozam csökkenésének vagy a növényekben 
tett károk megelőzése, hanem a betakarított 
termékek minőségének biztosítása, a 
mezőgazdasági termelékenység növelése és a 
természeti környezet — a mezőgazdasági 
termeléshez szükséges területek korlátozása 
általi — védelme érdekében is. 

A növényi és állati eredetű termékek 
előállítása és fogyasztása nagyon fontos 
szerepet játszik a Közösségen belül. A 
növénytermesztésből származó terméshozamot 
folyamatosan befolyásolják a károsító 
szervezetek. Feltétlenül szükséges a növények 
és növényi eredetű termékek védelme e 
károsító szervezetekkel szemben, nemcsak a 
hozam csökkenésének vagy a növényekben 
tett károk megelőzése, hanem a betakarított 
termékek minőségének biztosítása és a 
mezőgazdasági termelékenység növelése.  

E cél eléréséhez különböző módszerek állnak 
rendelkezésre: egyrészt nem-vegyi módszerek, 
azaz az ellenálló fajták termesztése, a 
termesztett növénykultúrák váltakoztatása, a 
mechanikus gyomirtás és a biológiai 
ellenőrzés igénybe vételén alapuló gyakorlati 
módszerek alkalmazása, másrészt vegyi 
módszerek, azaz növénygyógyszerészeti 
termékek vagy növényvédő szerek igénybe 
vétele. 

Or. da 

 

Indokolás 

A közös álláspont 4. preambulumbekezdése előírja, hogy a természeti környezetet a 
mezőgazdasági termeléshez szükséges területek korlátozása által kell védeni. A környezet számára 
nem feltétlenül előnyös, ha a mezőgazdasági termeléshez szükséges területek korlátozása a kisebb 
mezőgazdasági területek túlságosan intenzív megművelése árán történik. 
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A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 25 
(4) preambulumbekezdés 

A növényi és állati eredetű termékek 
előállítása és fogyasztása nagyon fontos 
szerepet játszik a Közösségen belül. A 
növénytermesztésből származó terméshozamot 
folyamatosan befolyásolják a károsító 
szervezetek. Feltétlenül szükséges a növények 
és növényi eredetű termékek védelme e 
károsító szervezetekkel szemben, nemcsak a 
hozam csökkenésének vagy a növényekben 
tett károk megelőzése, hanem a betakarított 
termékek minőségének biztosítása, a 
mezőgazdasági termelékenység növelése és a 
természeti környezet — a mezőgazdasági 
termeléshez szükséges területek korlátozása 
általi — védelme érdekében is. 

A növényi és állati eredetű termékek 
előállítása és fogyasztása nagyon fontos 
szerepet játszik a Közösségen belül. A 
növénytermesztésből származó terméshozamot 
folyamatosan befolyásolják a károsító 
szervezetek. Feltétlenül szükséges a növények 
és növényi eredetű termékek védelme e 
károsító szervezetekkel szemben, nemcsak a 
hozam csökkenésének vagy a növényekben 
tett károk megelőzése, hanem a betakarított 
termékek minőségének biztosítása és a 
mezőgazdasági termelékenység növelése. 

E cél eléréséhez különböző módszerek állnak 
rendelkezésre: egyrészt nem-vegyi módszerek, 
azaz az ellenálló fajták termesztése, a 
termesztett növénykultúrák váltakoztatása, a 
mechanikus gyomirtás és a biológiai 
ellenőrzés igénybe vételén alapuló gyakorlati 
módszerek alkalmazása, másrészt vegyi 
módszerek, azaz növénygyógyszerészeti 
termékek vagy növényvédő szerek igénybe 
vétele. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 2. módosítás újólagos benyújtása. 

 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 26 
(5) preambulumbekezdés 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
leggyakrabban alkalmazott eszköze a 
hatóanyagok használata a növényvédő 
szerekben. Ezek használatának azonban egyik 
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következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 

lehetséges következménye a növényvédőszer-
maradékok jelenléte az ilyen anyagokkal 
kezelt termékekben, az e termékkel 
takarmányozott állatokban, valamint az ilyen 
anyagokkal érintkezésbe lépő méhek által 
termelt mézben. Mivel a 91/414/EGK 
irányelvnek megfelelően a közegészségügyet 
előnyben kell részesíteni a 
növényvédelemmel szemben, biztosítani kell, 
hogy az ilyen növényvédőszer-maradék 
jelenléte ne haladja meg azt a mértéket, amely 
az emberek, illetve adott esetben az állatok 
számára elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 
Az MRL-eket az ésszerűen elérhető 
legalacsonyabb szinten kell megállapítani 
minden egyes növényvédő szerre 
vonatkozóan, a sérülékeny csoportok – a 
gyermekek, a magzatok és az embriók – 
védelme, valamint a növényvédőszer-
maradékok halmozódásaiból fakadó 
kombinált hatások lehető legkisebbre 
csökkentése érdekében.  

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 3. módosítás újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Roberto Musacchio 

Módosítás: 27 
(5) preambulumbekezdés 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
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meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 

meg azt a mértéket, amely emberek vagy 
állatok számára elfogadhatatlan kockázatot 
jelentene. Az MRL-eket az ésszerűen elérhető 
legalacsonyabb szinten kell megállapítani 
minden egyes növényvédő szerre 
vonatkozóan, a sérülékeny csoportok – a 
gyermekek, a magzatok és az embriók – 
védelme, valamint a növényvédőszer-
maradékok halmozódásaiból fakadó 
kombinált hatások lehető legkisebbre 
csökkentése érdekében. 

Or. en 

 

Indokolás 

Hivatkozás történik  a módosító javaslat első olvasatára: a sérülékeny csoportok nagyobb 
védelmet igényelnek, különösen a növényvédőszer-maradékok kombinált és halmozott lehetséges 
hatásaival szemben. Az előadó a halmozott hatásokat csak a 14. cikkre vonatkozó 12. sz. 
módosításban veszi figyelembe: a hivatkozást meg kell tenni a preambulumbekezdésekben is. 

 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 28 
(5) preambulumbekezdés 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Mivel a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 
a közegészségügyet előnyben kell 
részesíteni a növényvédelemmel szemben, 
biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. Az 
MRL-eket az ésszerűen elérhető 
legalacsonyabb szinten kell megállapítani 
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minden egyes növényvédő szerre 
vonatkozóan, a sérülékeny csoportok – a 
gyermekek, a magzatok és az embriók – 
védelme, valamint a növényvédőszer-
maradékok halmozódásaiból fakadó 
kombinált hatások lehető legkisebbre 
csökkentése érdekében. 

Or. en 

 

Indokolás 

A módosítás alapja az előadó által a 2. módosítás kapcsán tett javaslat, kiegészítve az Európai 
Parlament első olvasatban tett 3., a sérülékeny csoportokra vonatkozó módosításával. 

 

A módosítást előterjesztette: Robert William Sturdy 

Módosítás: 29 
(5) preambulumbekezdés 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
A 91/414/EGK irányelvnek megfelelően a 
közegészségügyet előnyben kell részesíteni 
a növényvédelemmel szemben, ezért 
biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 

Or. en 
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Indokolás 

Az első olvasatban javasolt módosítás részbeni újólagos benyújtása. Fontos annak elismerése, 
hogy az MRL-ek megállapításakor a  közegészséggel kapcsolatos kívánalmakat mindig 
figyelembe veszik, éspedig döntő súllyal. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 30 
(5) preambulumbekezdés 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
leggyakrabban alkalmazott eszköze a 
hatóanyagok használata a növényvédő 
szerekben. Ezek használatának azonban egyik 
lehetséges következménye a növényvédőszer-
maradékok jelenléte az ilyen anyagokkal 
kezelt termékekben, az e termékkel 
takarmányozott állatokban, valamint az ilyen 
anyagokkal érintkezésbe lépő méhek által 
termelt mézben. Mivel a 91/414/EGK 
irányelvnek megfelelően a közegészségügyet 
előnyben kell részesíteni a 
növényvédelemmel szemben, biztosítani kell, 
hogy az ilyen növényvédőszer-maradék 
jelenléte ne haladja meg azt a mértéket, amely 
az emberek, illetve adott esetben az állatok 
számára elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 
Az MRL-eket az ésszerűen elérhető 
legalacsonyabb szinten kell megállapítani 
minden egyes növényvédő szerre 
vonatkozóan, a sérülékeny csoportok – a 
gyermekek, a magzatok és az embriók – 
védelme, valamint a növényvédőszer-
maradékok halmozódásaiból fakadó 
kombinált hatások lehető legkisebbre 
csökkentése érdekében. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban javasolt 3. módosítás részbeni újólagos benyújtása. Fontos,  hogy az MRL-
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ek megállapításakor a  közegészségügyi követelmények elsőbbséget kapjanak, és a sérülékeny 
csoportok teljes mértékű védelemben részesüljenek. 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 31 
(5) preambulumbekezdés 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. 

A növényeket és növényi termékeket károsító 
szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben. Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-maradékok 
jelenléte az ilyen anyagokkal kezelt 
termékekben, az e termékkel takarmányozott 
állatokban, valamint az ilyen anyagokkal 
érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. 
Biztosítani kell, hogy az ilyen 
növényvédőszer-maradék jelenléte ne haladja 
meg azt a mértéket, amely az emberek, illetve 
adott esetben az állatok számára 
elfogadhatatlan kockázatot jelentene. Az 
MRL-eket az ésszerűen elérhető 
legalacsonyabb szinten kell megállapítani 
minden egyes növényvédő szerre 
vonatkozóan, a sérülékeny csoportok – a 
gyermekek, a magzatok és az embriók – 
védelme, valamint a növényvédőszer-
maradékok halmozódásaiból fakadó 
kombinált hatások lehető legkisebbre 
csökkentése érdekében. 

Or. da 

 
 

A módosítást előterjesztette: Linda McAvan 

Módosítás: 32 
(5a) preambulumbekezdés (új) 

 Ugyancsak fontos további munkálatokat 
elvégezni a halmozott és szinergetikus 
hatások felméréséhez szükséges módszerek 
kidolgozása érdekében. 
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Or. en 

 

Indokolás 

A növényvédőszer-maradékok halmozott és szinergetikus hatásai az emberek széles körét 
érintik. Jóllehet jelenleg nem rendelkezünk az ennek felmérésére alkalmas módszerekkel, 
fontos ezen dolgozni, a nagyközönség jogos aggodalmának enyhítése érdekében. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 33 
(5a) preambulumbekezdés (új) 

 Mivel az emberek többféle aktív anyagnak – 
és ezek egészségre gyakorolt halmozott és 
lehetséges szinergetikus hatásainak – 
vannak kitéve, az MRL-ek összesített 
értékét az Európai Élelmiszer-egészségügyi 
Hatósággal történő konzultációt követően 
kell meghatározni, amely javaslatokat tesz 
majd az MRL-ek összesített értékének 
kiszámítására. 

Or. en 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 4. módosítás újólagos benyújtása. 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 34 
(6) preambulumbekezdés 

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi 
irányelv arról rendelkezik, hogy amikor a 
tagállamok engedélyeket bocsátanak ki, elő 
kell írniuk a növényvédő szerek megfelelő 
használatát. A megfelelő használat a helyes 
növényvédelmi gyakorlat, valamint az 
integrált védekezési elvek alkalmazását jelenti. 
Amennyiben a 91/414/EGK irányelv szerinti, 
engedélyezett növényvédő szer használatából 

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi 
irányelv arról rendelkezik, hogy amikor a 
tagállamok engedélyeket bocsátanak ki, elő 
kell írniuk a növényvédő szerek megfelelő 
használatát. A megfelelő használat a helyes 
növényvédelmi gyakorlat, valamint az 
integrált védekezési elvek alkalmazását jelenti. 
Amennyiben a 91/414/EGK irányelv szerinti, 
engedélyezett növényvédő szer használatából 
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eredő MRL-ek kockázatot jelentenek a 
fogyasztó számára, e használatot felül kell 
vizsgálni annak érdekében, hogy csökkentsék 
a növényvédőszer-maradékok mértékét. A 
Közösségnek elő kell segítenie a kockázat 
csökkentéséhez hozzájáruló módszerek vagy 
termékek használatát, valamint a felhasznált 
növényvédő szerek mennyiségének a 
hatékony növényvédelemhez szükséges 
szintre való csökkentését. 

eredő MRL-ek kockázatot jelentenek a 
fogyasztó számára, e használatot felül kell 
vizsgálni annak érdekében, hogy csökkentsék 
a növényvédőszer-maradékok mértékét. A 
Közösségnek elő kell segítenie a kockázat 
csökkentéséhez hozzájáruló módszerek vagy 
termékek használatát, valamint a 
növényvédelem szükségleteivel összhangban 
levő mennyiségű növényvédő szer 
alkalmazását. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Kívánatos a növénygyógyszerészeti termékek alkalmazásával kapcsolatos kockázatok 
csökkentése. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az felhasznált növényvédő szerek 
mennyiségének csökkentése nem megoldás. Egyébként, a VI. Környezetvédelmi 
Akcióprogramra vonatkozó határozatban (1600/2002/EK. 7. cikk (1) bekezdés 5. gondolatjel) 
szereplő kifejezések átvételéről van szó. Ezen kívül, a kockázatelemzés korlátozott voltából 
fakadóan – különösen a fejlődő szervezetű, sérülékeny csoportok esetében – a növényvédő 
szerek használatának és a tőlük való függés mértékének a csökkentése szükséges, a megelőzés 
elvének szellemében.       

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 35 
(6) preambulumbekezdés 

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi 
irányelv arról rendelkezik, hogy amikor a 
tagállamok engedélyeket bocsátanak ki, elő 
kell írniuk a növényvédő szerek megfelelő 
használatát. A megfelelő használat a helyes 
növényvédelmi gyakorlat, valamint az 
integrált védekezési elvek alkalmazását 
jelenti. Amennyiben a 91/414/EGK irányelv 
szerinti, engedélyezett növényvédő szer 
használatából eredő MRL-ek kockázatot 
jelentenek a fogyasztó számára, e használatot 
felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy 
csökkentsék a növényvédőszer-maradékok 
mértékét. A Közösségnek elő kell segítenie a 
kockázat csökkentéséhez hozzájáruló 
módszerek vagy termékek használatát, 
valamint a felhasznált növényvédő szerek 

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi 
irányelv arról rendelkezik, hogy amikor a 
tagállamok engedélyeket bocsátanak ki, elő 
kell írniuk a növényvédő szerek megfelelő 
használatát. A megfelelő használat a helyes 
mezőgazdasági gyakorlatot jelenti. 
Amennyiben a 91/414/EGK irányelv szerinti, 
engedélyezett növényvédő szer használatából 
eredő MRL-ek kockázatot jelentenek a 
fogyasztó számára, e használatot felül kell 
vizsgálni annak érdekében, hogy csökkentsék 
a növényvédőszer-maradékok mértékét. A 
Közösségnek elő kell segítenie a kockázat 
csökkentéséhez hozzájáruló módszerek vagy 
termékek használatát, valamint a felhasznált 
növényvédő szerek mennyiségének a hatékony 
növényvédelemhez szükséges szintre való 
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mennyiségének a hatékony növényvédelemhez 
szükséges szintre való csökkentését. 

csökkentését. 

Or. da 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 36 
(6a) preambulumbekezdés (új) 

 Elengedhetetlenül szükséges és 
mihamarabb elvégzendő  feladat a 
különböző integrált növényvédelmi elvek 
egyértelmű meghatározása  

Or. fr 

 

Indokolás 

Jelenleg nem létezik egyértelmű meghatározás arra vonatkozóan, melyek a növényfajtánként 
és éghajlati övezetenként alkalmazható leghelyesebb integrált termelési gyakorlatok. 

 

A módosítást előterjesztette: Roberto Musacchio 

Módosítás: 37 
(11a) preambulumbekezdés (új) 

 Mivel az emberek többféle aktív anyagnak – 
és ezek egészségre gyakorolt halmozott és 
lehetséges szinergetikus hatásainak – 
vannak kitéve, az MRL-ek összesített 
értékét az Európai Élelmiszer-egészségügyi 
Hatósággal történő konzultációt követően 
kell meghatározni, amely javaslatokat tesz 
majd az MRL-ek összesített értékének 
kiszámítására. 

Or. en 
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Indokolás 

Az emberi egészségnek a halmozott hatásokkal szembeni védelme érdekében az MRL-ek 
összesített értékének  meghatározása és érvényessé nyilvánítása az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által elismert számítási eljárás alapján történik. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 38 
(14) preambulumbekezdés 

A növényi és állati eredetű termékekben, 
illetve azok felületén található 
növényvédőszer-maradékokra vonatkozó  
MRL meghatározása és ellenőrzése 
tekintetében szükséges egyes követelmények 
közösségi szintű meghatározása. 

A növényi és állati eredetű termékekben, 
illetve azok felületén található 
növényvédőszer-maradékokra vonatkozó  
MRL meghatározása, ellenőrzése és jelentések 
tétele tekintetében szükséges egyes 
követelmények, valamint a termelőkre vagy a 
forgalmazókra kiróható büntetésekre 
vonatkozó irányvonalak közösségi szintű 
meghatározása. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 7. módosítás újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 39 
(14) preambulumbekezdés 

A növényi és állati eredetű termékekben, 
illetve azok felületén található 
növényvédőszer-maradékokra vonatkozó  
MRL meghatározása és ellenőrzése 
tekintetében szükséges egyes követelmények 
közösségi szintű meghatározása. 

A növényi és állati eredetű termékekben, 
illetve azok felületén található 
növényvédőszer-maradékokra vonatkozó  
MRL meghatározása, ellenőrzése és jelentések 
tétele tekintetében szükséges egyes 
követelmények, valamint a termelőkre vagy a 
forgalmazókra kiróható büntetésekre 
vonatkozó irányvonalak közösségi szintű 
meghatározása. 
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Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 7. módosítás újólagos benyújtása. Logikus, hogy az RML-ek 
szabványértékeit közösségi szinten kell meghatározni, egyébként zavaros helyzet állna elő. 
Mivel a büntetések harmonizálása nem történt meg, az irányelveket közösségi szinten kell 
meghozni. 

 

A módosítást előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten 

Módosítás: 40 
(20) preambulumbekezdés 

Met betrekking tot buiten de Gemeenschap 
geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders is het mogelijk dat andere 
landbouwpraktijken met betrekking tot het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
legaal worden toegepast, wat soms 
resulteert in andere bestrijdings-
middelenresiduen dan die welke het gevolg 
zijn van legale toepassingen in de 
Gemeenschap. Bijgevolg moeten er voor 
ingevoerde producten MRL's worden 
vastgesteld die rekening houden met de 
betrokken toepassingen en de daaruit 
voortvloeiende residuen, op voorwaarde 
dat, met gebruikmaking van de criteria die 
ook gelden voor binnenlandse producten, 
kan worden aangetoond dat die producten 
veilig zijn. 

törölve 

Or. nl 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 4. módosítás újólagos benyújtása. Az importált élelmiszerekre 
és állati takarmányokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Közösség területén 
előállított élelmiszerekre és állati takarmányokra. 
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A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 41 
(20) preambulumbekezdés 

For food and feed produced outside the 
Community, different agricultural practices 
as regards the use of plant protection 
products may be legally applied, sometimes 
resulting in pesticide residues differing 
from those resulting from uses legally 
applied in the Community.  It is therefore 
appropriate that MRLs be fixed for 
imported products that take these uses and 
the resulting residues into account provided 
that the safety of the products can be 
demonstrated using the same criteria as for 
domestic produce 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az első olvasat 9. és 70. (a Bizottság által elfogadott) módosításának újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 42 
(20) preambulumbekezdés 

For fødevarer og foderstoffer, der 
produceres uden for Fællesskabet, kan det 
forekomme, at der, når det gælder 
anvendelse ajánlati felhívás 
plantebeskyttelsesmidler, lovligt anvendes 
andre former for landbrugspraksis, som 
undertiden medfører andre pesticidrester 
end dem, der opstår ved forskriftsmæssige 
anvendelser i Fællesskabet. Der bør derfor 
fastsættes maksimalgrænseværdier for 
indførte produkter under hensyntagen til 
disse anvendelser og de deraf følgende 
rester, forudsat at produkternes sikkerhed 
kan godtgøres ud fra de samme kriterier 
som dem, der gælder for produkter fra 
Fællesskabet. 

törölve 
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Or. da 

 
 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 43 
(21a) preambulumbekezdés (új) 

 A fogyasztókat érintő kockázatok felmérése 
során az Európai Élelmiszer-egészségügyi 
Hatóság (AESA) köteles maradéktalanul 
tekintetbe venni a szóban forgó 
növénygyógyszerészeti termék méregtani 
hatásaira vonatkozó, elismert tudományos 
szakirodalom eredményeit. Az 
immunmérgezések, belső elválasztású 
mirigyek rendellenességei, a fejlődő korban 
mérgező anyagoknak történő kitettség 
következtében szerzett fejlődési 
rendellenességek és a kisebb mennyiségek 
által okozott hatásokat különösen tekintetbe 
kell venni. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 14. módosítás újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 44 
(23) preambulumbekezdés 

A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül 
konzultációt kell folytatni a Közösség 
kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, 
és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni 
e partnerek észrevételeit. A Codex 
Alimentarius Bizottság által nemzetközi 
szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell 

A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül 
konzultációt kell folytatni a Közösség 
kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, 
és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni 
e partnerek észrevételeit. A Codex 
Alimentarius Bizottság által nemzetközi 
szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell 
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venni a közösségi MRL meghatározásakor.  venni a közösségi MRL meghatározásakor,   
azzal a feltétellel, hogy az integrált 
növényvédelem elveit tiszteletben kell tartani, 
és az éghajlati viszonyokat tekintetbe kell 
venni.  

Or. fr 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 11. módosítás újólagos benyújtása.  

 

 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 45 
(23) preambulumbekezdés 

A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül 
konzultációt kell folytatni a Közösség 
kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, 
és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni 
e partnerek észrevételeit. A Codex 
Alimentarius Bizottság által nemzetközi 
szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell 
venni a közösségi MRL meghatározásakor.  

A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül 
konzultációt kell folytatni a Közösség 
kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, 
és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni 
e partnerek észrevételeit. A Codex 
Alimentarius Bizottság által nemzetközi 
szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell 
venni a közösségi MRL meghatározásakor, 
azzal a feltétellel, hogy az integrált 
növényvédelem elveit tiszteletben kell tartani, 
és az éghajlati viszonyokat tekintetbe kell 
venni.  

Or. en 

 

Indokolás 

A módosítások megerősítik az Európai Parlament által az első olvasat során a 11. 
módosítással kapcsolatban kialakított álláspontot.  

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 46 
(23) preambulumbekezdés 
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A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül 
konzultációt kell folytatni a Közösség 
kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, 
és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni 
e partnerek észrevételeit. A Codex 
Alimentarius Bizottság által nemzetközi 
szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell 
venni a közösségi MRL meghatározásakor.  

A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül 
konzultációt kell folytatni a Közösség 
kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, 
és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni 
e partnerek észrevételeit. A Codex 
Alimentarius Bizottság által nemzetközi 
szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell 
venni a közösségi MRL meghatározásakor, 
azzal a feltétellel, hogy az integrált 
növényvédelem elveit tiszteletben kell tartani, 
és az éghajlati viszonyokat tekintetbe kell 
venni.  

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 11. módosítás újólagos benyújtása.  

 
 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 47 
(23) preambulumbekezdés 

A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül 
konzultációt kell folytatni a Közösség 
kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, 
és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni 
e partnerek észrevételeit. A Codex 
Alimentarius Bizottság által nemzetközi 
szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell 
venni a közösségi MRL meghatározásakor.  

A Kereskedelmi Világszervezeten keresztül 
konzultációt kell folytatni a Közösség 
kereskedelmi partnereivel a javasolt MRL-ről, 
és ezek elfogadása előtt figyelembe kell venni 
e partnerek észrevételeit. A Codex 
Alimentarius Bizottság által nemzetközi 
szinten megállapított MRL-t is figyelembe kell 
venni a közösségi MRL meghatározásakor, 
azzal a feltétellel, hogy a helyes 
mezőgazdasági gyakorlat  elveit tiszteletben 
kell tartani.  

Or. da 
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A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 48 
(23a) preambulumbekezdés (új) 

 A Közösségen kívül előállított élelmiszerek 
és élelmiszeripari termékek esetében 
előfordulhat, hogy a növényvédő szereket – 
a törvény által elfogadott módon – a 
növényvédelem egyéb gyakorlatában 
alkalmazzák, ezért utánuk az Európai 
Unióban előírtaktól eltérő növényvédőszer-
maradékok maradhatnak. Ezért 
legmagasabb határértékeket kell megszabni 
a behozott termékekre, ezen növényvédő 
szerek alkalmazása és a belőlük származó 
maradékok figyelembe vételével, azzal a 
feltétellel, hogy ezen termékek biztonságát a 
belső termékekre vonatkozó kritériumokkal 
megegyező kritériumok alapján biztosítani 
lehet. 

Or. da 

 
 

 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 49 
(23a) preambulumbekezdés (új) 

 A Közösségen kívül előállított élelmiszerek 
és élelmiszeripari termékek esetében 
előfordulhat, hogy a növényvédő szereket – 
a törvény által elfogadott módon – a 
növényvédelem egyéb gyakorlatában 
alkalmazzák, ezért utánuk az Európai 
Unióban előírtaktól eltérő növényvédőszer-
maradékok maradhatnak. Ezért 
legmagasabb határértékeket kell megszabni 
a behozott termékekre, ezen növényvédő 
szerek alkalmazása és a belőlük 
származómaradékok figyelembe vételével, 
azzal a feltétellel, hogy ezen termékek 
biztonságát a belső termékekre vonatkozó 
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kritériumokkal megegyező kritériumok 
alapján lehet biztosítani. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 1. módosítás újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Roberto Musacchio 

Módosítás: 50 
(24) preambulumbekezdés 

Gondoskodni kell arról, hogy a Hatóság 
értékelje a MRL alkalmazását, a tagállamok 
pedig értékelő jelentést készítsenek a 
fogyasztókat és — adott esetben — az 
állatokat érintő kockázatok meghatározásának 
érdekében. 

Gondoskodni kell arról, hogy a Hatóság 
értékelje a MRL alkalmazását, a tagállamok 
pedig értékelő jelentést készítsenek a 
fogyasztókat és — adott esetben — az 
állatokat érintő kockázatok meghatározásának 
érdekében. A fogyasztókat érintő kockázatok 
felmérése során az Európai Élelmiszer-
egészségügyi Hatóság (AESA) köteles 
maradéktalanul tekintetbe venni a szóban 
forgó növénygyógyszerészeti termék 
méregtani hatásaira vonatkozó, elismert 
tudományos szakirodalom eredményeit. Az 
immunmérgezések, belső elválasztású 
mirigyek rendellenességei, a fejlődő korban 
mérgező anyagoknak történő kitettség 
következtében szerzett fejlődési 
rendellenességek és a kisebb mennyiségek 
által okozott hatásokat különösen tekintetbe 
kell venni.  

Or. en 

 

Indokolás 
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A módosítást előterjesztette: Lena Ek 

Módosítás: 51 
11. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés (új) 

 Kivételes esetben, ahol részletesebb 
felmérésekre van szükség, az (1) 
bekezdésben megnevezett határidő 6 
hónapra kiterjeszthető, az érvényes kérelem 
kézhez vételének napjától számítva. 

Or. en 

 

Indokolás 

A három hónapos határidőt az AESA elfogadta. Ugyanakkor azonban, mivel a csatlakozó 
országok esetében az egyes növényvédő szerekre vonatkozó tudományos kutatási 
eredményeket az AESA esetleg nem tartja majd kielégítőnek, indokolt a határidő három 
hónappal történő megtoldása. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 52 
(24a) preambulumbekezdés (új) 

 A fogyasztókat érintő kockázatok felmérése 
során az Európai Élelmiszer-egészségügyi 
Hatóság (AESA) köteles maradéktalanul 
tekintetbe venni a szóban forgó 
növénygyógyszerészeti termék méregtani 
hatásaira vonatkozó, elismert tudományos 
szakirodalom eredményeit. Az 
immunmérgezések, belső elválasztású 
mirigyek rendellenességei, a fejlődő korban 
mérgező anyagoknak történő kitettség 
következtében szerzett fejlődési 
rendellenességek és a kisebb mennyiségek 
által okozott hatásokat különösen tekintetbe 
kell venni.  

Or. en 
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Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 14. módosítás újólagos benyújtása. A hatóság feladatának 
megkönnyítése érdekében a kérelmező köteles áttekintést adni  a sajátos termékre vonatkozó 
minden elismert tudományos tanulmányról. 

 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 53 
1. cikk (új) 

 A jelen rendelet célja a növényi eredetű 
élelmiszerekben és takarmányokban jelen 
levő növényvédőszer-maradékok 
harmonizált határértékének (MRL) 
megállapítása, annak érdekében, hogy 
valamennyi európai fogyasztó védelmet 
élvezzen az egészségre gyakorolt 
hatásaikkal szemben. Az MRL-eket tehát az 
ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten 
kell megállapítani, a legnagyobb védelmet 
biztosítva a fogyasztók számára. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 16. módosítás újólagos benyújtása. Hangsúlyozni kell a 
közegészségügy védelmének szükségességét, nem kizárólag az áruk szabad mozgását kell 
biztosítani.  

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 54 
1. cikk (új) 

 A jelen rendelet célja a növényi eredetű 
élelmiszerekben és takarmányokban jelen 
levő növényvédőszer-maradékok 
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harmonizált határértékének (MRL) 
megállapítása, annak érdekében, hogy 
valamennyi európai fogyasztó védelmet 
élvezzen az egészségre gyakorolt 
hatásaikkal szemben. Az MRL-eket tehát az 
ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten 
kell megállapítani, a legnagyobb védelmet 
biztosítva a fogyasztók számára. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 16. módosítás újólagos benyújtása. A rendelet célját világosan 
meg kell határozni. 

 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 55 
1. cikk (új) 

 A jelen rendelet célja a növényi eredetű 
élelmiszerekben és takarmányokban jelen 
levő növényvédőszer-maradékok 
harmonizált határértékének (MRL) 
megállapítása, annak érdekében, hogy 
valamennyi európai fogyasztó védelmet 
élvezzen az egészségre gyakorolt 
hatásaikkal szemben. Az MRL-eket tehát az 
ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten 
kell megállapítani, a legnagyobb védelmet 
biztosítva a fogyasztók számára. 

Or. en 

Indokolás 

Az első olvasatban a Bizottság által elfogadott 16. módosítás újólagos benyújtása.  
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A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 56 
1. cikk 

A 178/2002/EK rendeletben meghatározott 
általános alapelvekkel összhangban, e rendelet 
a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-
maradékok határértékére (MRL) vonatkozó 
összehangolt közösségi rendelkezéseket 
állapítja meg. 
 

A 178/2002/EK rendeletben meghatározott 
általános alapelvekkel összhangban, e rendelet 
a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-
maradékok határértékére (MRL) vonatkozó 
összehangolt közösségi rendelkezéseket 
állapítja meg, annak érdekében, hogy 
valamennyi európai fogyasztó védelmet 
élvezzen az egészségre gyakorolt 
hatásaikkal szemben. Az MRL-eket tehát az 
ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten 
kell megállapítani, a legnagyobb védelmet 
biztosítva a fogyasztók számára. 
 

Or. en 

 

Indokolás 

Miként az első olvasat során meghatározást nyert, az integrált növényvédelem a 91/41/EGK 
rendeletben meghatározott helyes mezőgazdasági gyakorlat része. 

 

A módosítást előterjesztette: Robert William Sturdy 

Módosítás: 57 
3. cikk (2) bekezdés a) pont 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában. 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
rendelkezésre álló helyes mezőgazdasági 
gyakorlat, amelynek alapja a vegyi 
termékekkel szemben az alternatív 
módszereknek és gyakorlatnak elsőbbséget 
biztosító integrált küzdelem a növényvédelem 
terén. 

Or. en 



 

AM\545847HU.doc 27/59 PE 349.878v01-00 

 HU 

 

Indokolás 

Összhangban kell lenni az egyéb jogalkotási aktusokban elfogadott rendelkezésekkel, a jelen 
esetben a VI. Környezetvédelmi Akcióprogrammal, elősegítve, hogy a helyes mezőgazdasági 
gyakorlat a környezetvédelmet, a növényvédelme és az emberi egészség védelmét 
messzemenően tiszteletben tartó gyakorlattá fejlődjön. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 58 
3. cikk (2) bekezdés a) pont 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában. 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
rendelkezésre álló helyes mezőgazdasági 
gyakorlat, amelynek alapja a vegyi 
termékekkel szemben az alternatív 
módszereknek és gyakorlatnak elsőbbséget 
biztosító integrált küzdelem a növényvédelem 
terén. 

Or. fr 

 

Indokolás 

 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 59 
3. cikk (2) bekezdés a) pont 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában. 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában. A helyes 
mezőgazdasági gyakorlat egyúttal az integrált 
növényvédelem elveinek alkalmazását jelenti, 
valamint a növényvédő szerek lehető 
legkisebb mértékben történő alkalmazását és 
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az MRL-eknek/ideiglenes MRL-eknek a 
kívánt hatás eléréséhez szükséges 
legalacsonyabb szinten történő 
meghatározását. 

Or. da 

 

Indokolás 

 

 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 60 
3. cikk (2) bekezdés a) pont 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában. 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában, valamint a 
helyes mezőgazdasági gyakorlat, amelynek 
alapja a vegyi termékekkel szemben az 
alternatív módszereknek és gyakorlatoknak 
elsőbbséget biztosító integrált küzdelem a 
növényvédelem terén. 

Or. en 

 

Indokolás 

A Környezetvédelmi Bizottságban lefolytatott vitának és az első olvasatnak megfelelően a 
rendelet célja hozzájárulás a már alkalmazott és a nemzeti hatóságok által elfogadott helyes 
mezőgazdasági gyakorlat meghatározásához. 

 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 61 
3. cikk (2) bekezdés a) pont 
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„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában. 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): 
nemzeti szinten javasolt, az integrált 
növényvédelmen alapuló mezőgazdasági 
gyakorlat, amely a vegyszerek 
felhasználásával szemben a növényvédelem 
alternatív módszereit és gyakorlatát részesíti 
előnyben. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasat (a Bizottság által elfogadott) 23. módosításának újólagos benyújtása.  
 

 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 62 
3. cikk (2) bekezdés a) pont 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában. 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
rendelekzésre álló legjobb, az integrált 
növényvédelmen alapuló mezőgazdasági 
gyakorlat, amely a vegyszerek 
felhasználásával szemben a növényvédelem 
alternatív módszereit és gyakorlatát részesíti 
előnyben. 

Or. en 

 

Indokolás 

 Az első olvasat 23. módosításának újólagos benyújtása.  
 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 63 
3. cikk (2) bekezdés a) pont 
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„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
növényvédő szerek nemzeti szinten javasolt, 
engedélyezett vagy nyilvántartott biztonságos 
használata tényleges körülmények között, az 
élelmiszerek és takarmányok előállítása, 
tárolása, szállítása, forgalmazása és 
feldolgozása bármely szakaszában. 

„helyes mezőgazdasági gyakorlat” (HMGY): a 
rendelekzésre álló legjobb, az integrált 
növényvédelmen alapuló mezőgazdasági 
gyakorlat, amely a vegyszerek 
felhasználásával szemben a növényvédelem 
alternatív módszereit és gyakorlatát részesíti 
előnyben. 

Or. en 

 

Indokolás 

 Az első olvasat  23. módosításának újólagos benyújtása. A közegészség védelmében a helyes 
mezőgazdasági gyakorlat a legalacsonyabb MRL-eket jelenti, a fogyasztókat a legkisebb 
mértékben kitéve a kockázatoknak, és az egészségre ártalmas kockázatokat a legalacsonyabb 
szinten tartva. A nem-vegyi módszerek és gyakorlat alkalmazását előnyben kell részesíteni, a 
fogyasztókat érintő kockázatok megelőzése érdekében.   
 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 64 
3. cikk (2) bekezdés d) pont 

megengedett növényvédőszer-maradék határértéke 
(maximum residue level - MRL)”: az 
élelmiszerben vagy takarmányban, illetve azok 
felületén előforduló növényvédőszer-maradék 
törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke; 
 

megengedett növényvédőszer-maradék határértéke 
(maximum residue level - MRL)”: az 
élelmiszerben vagy takarmányban, illetve azok 
felületén előforduló növényvédőszer-maradék 
törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke, a növényvédelem terén 
rendelkezésre álló helyes mezőgazdasági 
módszerek, nevezetesen egy adott éghajlati 
övezetben folytatott integrált küzdelem 
alapján, valamennyi sérülékeny fogyasztó 
védelmének biztosítása érdekében, a káros 
anyagoknak történő lehető legalacsonyabb 
kitettség megszabásával; valamely MRL 
túllépésének esetén intézkedéseket kell 
foganatosítani egy termék piacról történő 
kivonására;  
 

Or. en 
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Indokolás 

 Az első olvasat  23. módosításának újólagos benyújtása.  
 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 65 
3. cikk (2) bekezdés d) pont 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-
maradék törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke; 
 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-
maradék törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke, a növényvédelem terén 
rendelkezésre álló helyes mezőgazdasági 
módszerek, nevezetesen egy adott éghajlati 
övezetben folytatott integrált küzdelem 
alapján, valamennyi sérülékeny fogyasztó 
védelmének biztosítása érdekében, a káros 
anyagoknak történő lehető legalacsonyabb 
kitettség megszabásával; valamely MRL 
túllépésének esetén intézkedéseket kell 
foganatosítani egy termék piacról történő 
kivonására;  
 

Or. en 

 

Indokolás 

A közös álláspont nem tartalmaz utalást, milyen intézkedéseket kell hozni valamely MRL 
túllépésének esetében, ezzel gyengíti a Bizottság javaslatát és figyelmen kívül hagyja az 
Európai Parlament által első olvasatban tett 21. módosítást. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 66 
3. cikk (2) bekezdés d) pont 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
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az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-
maradék törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke; 
 

az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-
maradék törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke, a növényvédelem terén 
rendelkezésre álló helyes mezőgazdasági 
módszerek, nevezetesen egy adott éghajlati 
övezetben folytatott integrált küzdelem 
alapján, valamennyi sérülékeny fogyasztó 
védelmének biztosítása érdekében, a káros 
anyagoknak történő lehető legalacsonyabb 
kitettség megszabásával; valamely MRL 
túllépésének esetén intézkedéseket kell 
foganatosítani egy termék piacról történő 
kivonására;  
 

Or. fr 

 

Indokolás 

 Az első olvasatban elfogadott  21. módosítás újólagos benyújtása.  
 

 

A módosítást előterjesztette: Roberto Musacchio 

Módosítás: 67 
3. cikk (2) bekezdés d) pont 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-
maradék törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke; 
 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-
maradék törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke, a növényvédelem terén 
rendelkezésre álló helyes mezőgazdasági 
módszerek, nevezetesen egy adott éghajlati 
övezetben folytatott integrált küzdelem 
alapján, valamennyi sérülékeny fogyasztó 
védelmének biztosítása érdekében, a káros 
anyagoknak történő lehető legalacsonyabb 
szükséges kitettség megszabásával;  

Or. fr 
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Indokolás 

A helyes mezőgazdasági módszerekre hivatkozni kell, az integrált növényvédelem támogatása 
és a sérülékeny fogyasztói csoportok megfelelő védelme érdekében.  

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 68 
3. cikk (2) bekezdés d) pont 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-
maradék törvényesen elfogadott 
koncentrációs szintjének felső értéke; 
 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
a növényvédő-szerek lehető legalacsonyabb 
koncentrációja, a növényvédelem terén 
rendelkezésre álló helyes mezőgazdasági 
módszerek alapján, legalább egy adott 
éghajlati övezetben folytatott integrált 
növényvédelemmel (INV); valamely MRL 
túllépésének esetén intézkedéseket kell 
foganatosítani egy termék piacról történő 
kivonására;  
 

Or. en 

 

Indokolás 

 Az első olvasatban elfogadott  21. módosítás újólagos benyújtása. Az MRL-eket a lehető 
legalacsonyabb szinten kell meghatározni, a növényvédő-szerekkel kapcsolatos kockázatok 
lehető legnagyobb mértékű csökkentése és a közegészség védelme érdekében.  
 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 69 
3. cikk (2) bekezdés d) pont 

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-

„megengedett növényvédőszer-maradék 
határértéke (maximum residue level - MRL)”: 
az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve 
azok felületén előforduló növényvédőszer-
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maradék törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke; 
 

maradék törvényesen elfogadott koncentrációs 
szintjének felső értéke, a helyes 
mezőgazdasági gyakorlat alapján . 

Or. da 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 70 
3. cikk (2) bekezdés g) pont 1. franciabekezdés 

– egy adott terméken előforduló növényvédő 
szerben található hatóanyag használata a 
Közösségen belül nem engedélyezett; vagy 

– egy adott terméken előforduló növényvédő 
szerben található hatóanyag használata a 
Közösségen belül nem engedélyezett, a 
közegészség védelmétől eltérő okokból, 
bizonyos különleges áruk és különleges 
felhasználás esetében. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az Európai Parlament által első olvasatban javasolt 24. módosítás az egész nemzetközi 
kereskedelmet érinti. A Tanács az eredeti szöveget elvetette. A jelen szöveg kompromisszumos 
megoldási javaslat. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 71 
3. cikk (2) bekezdés g) pont 2. franciabekezdés 

– egy létező, közösségi szinten meghatározott 
MRL nem elégíti ki a nemzetközi 
kereskedelem igényeit; 
 

– törölve 

 

Or. en 

 

Indokolás 

Az Európai Parlament által első olvasatban javasolt 24. módosítás az egész nemzetközi 
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kereskedelmet érinti. A Tanács az eredeti szöveget elvetette. A jelen szöveg kompromisszumos 
megoldási javaslat. 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 72 
3. cikk (2) bekezdés i) pont  

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben 
található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
az értékelés időpontjában rendelkezésre álló 
ismert adatok alapján jelentős kockázattal 
járna a fogyasztó egészségére nézve; 
 

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben 
található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
elismert tanulmányok által alátámasztott 
adatok – valamint a különböző növényvédő-
szerek halmozott és szinergetikus hatásainak, 
illetve a gyermekek és a magzatok magasfokú 
sérülékenységének figyelembe vétele – 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve; 
 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasat 26. (a Bizottság által elfogadott) módosításának újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Roberto Musacchio 

Módosítás: 73 
3. cikk (2) bekezdés i) pont  

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben 
található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
az értékelés időpontjában rendelkezésre álló 
ismert adatok alapján jelentős kockázattal 
járna a fogyasztó egészségére nézve; 
 

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben 
található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
az értékelés időpontjában rendelkezésre álló 
ismert adatok alapján jelentős kockázattal 
járna a fogyasztó egészségére nézve, a 
különböző növényvédő szerek halmozott és 
szinergetikus hatásainak, illetve a gyermekek 
és a magzatok magasfokú sérülékenységének 
figyelembe vételével. 
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Or. en 

 

Indokolás 

Miként az 1. módosításban is, a halmozott és szinergetikus hatásokat, valamint a különösen 
sérülékeny csoportok védelmét tekintetbe kell venni. Ez a cél ugyancsak megerősítendő  az 
előadó által a 14. cikkhez már benyújtott 12. módosítás esetében is.  

 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 74 
3. cikk (2) bekezdés i) pont  

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben 
található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
az értékelés időpontjában rendelkezésre álló 
ismert adatok alapján jelentős kockázattal 
járna a fogyasztó egészségére nézve; 
 

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben 
található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
elismert tanulmányok által alátámasztott 
adatok – valamint a különböző növényvédő-
szerek halmozott és szinergetikus hatásainak, 
illetve a gyermekek és a magzatok magasfokú 
sérülékenységének figyelembe vétele – 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve; 
 

Or. en 

 

Indokolás 

Miként az Európai Parlament első olvasatban tett 26. módosítása világosan leszögezi, 
körültekintően tekintetbe kell venni a gyermekek és magzatok sérülékenységét. 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 75 
3. cikk (2) bekezdés i) pont  

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben „akut referenciadózis”: az élelmiszerben 
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található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
az értékelés időpontjában rendelkezésre álló 
ismert adatok alapján jelentős kockázattal 
járna a fogyasztó egészségére nézve; 
 

található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
elismert tanulmányok által alátámasztott 
adatok – valamint a különböző növényvédő-
szerek halmozott és szinergetikus hatásainak, 
illetve a gyermekek és a magzatok magasfokú 
sérülékenységének figyelembe vétele – 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve; 
 

Or. da 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 76 
3. cikk (2) bekezdés i) pont  

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben 
található anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
rövid időn belül, általában egy étkezés vagy 
egy nap alatt elfogyasztható anélkül, hogy ez 
az értékelés időpontjában rendelkezésre álló 
ismert adatok alapján jelentős kockázattal 
járna a fogyasztó egészségére nézve; 
 

„akut referenciadózis”: az élelmiszerben vagy 
ivóvízben található anyagnak a testsúly alapján 
megadott hozzávetőleges olyan mennyisége, 
amely rövid időn belül, általában egy étkezés 
vagy egy nap alatt elfogyasztható anélkül, 
hogy ez az értékelés időpontjában 
rendelkezésre álló ismert adatok alapján 
jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve, a különböző növényvédő-
szerek halmozott és szinergetikus hatásainak, 
illetve a gyermekek és a magzatok magasfokú 
sérülékenységének figyelembe vételével. 
 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasat 26. (a Bizottság által elfogadott) módosításának újólagos benyújtása. Az 
utóbbi években a tudományos szakirodalom egyre többet foglalkozott a különböző növényvédő 
szerek (például a paraquat és a maneb) halmozott és szinergetikus hatásaival, és az 
élelmiszerekben fellelhető maradékaikkal. A gyermekek és a magzatok különös 
sérülékenységét feltáró egyéb tudományos eredményeket ugyancsak tekintetbe kell venni. 

 



 

PE 349.878v01-00 38/59 AM\545847HU.doc 

HU 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 77 
3. cikk (2) bekezdés j) pont  

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve. 
 

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna bármely 
fogyasztó egészségére nézve, ideérve a 
különböző növényvédő szerek halmozott és 
szinergetikus hatásait, és tekintetbe véve a 
gyermekek és a magzatok magasfokú 
sérülékenységét. 
. 
 

Or. da 

 
 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 78 
3. cikk (2) bekezdés j) pont  

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve. 
 

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben vagy ivóvízben található 
anyagnak a testsúly alapján megadott 
hozzávetőleges olyan mennyisége, amely 
egész életen át naponta elfogyasztható anélkül, 
hogy ez az értékelés időpontjában 
rendelkezésre álló ismert adatok alapján 
jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve, ideérve a különböző 
növényvédő szerek halmozott és szinergetikus 
hatásait, és tekintetbe véve a gyermekek és a 
magzatok magasfokú sérülékenységét. 

Or. en 

Indokolás 

Az első olvasat 26. (a Bizottság által elfogadott) módosításának újólagos benyújtása. Az 
utóbbi években a tudományos szakirodalom egyre többet foglalkozott a különböző növényvédő 
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szerek (például a és ) halmozott és szinergetikus hatásaival, és az élelmiszerekben fellelhető 
maradékaikkal. A gyermekek és a magzatok különös sérülékenységét feltáró egyéb 
tudományos eredményeket ugyancsak tekintetbe kell venni. 

 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 79 
3. cikk (2) bekezdés j) pont  

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve. 
 

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve, ideérve a különböző 
növényvédő szerek halmozott és szinergetikus 
hatásait, és tekintetbe véve a gyermekek és a 
magzatok magasfokú sérülékenységét. 

Or. en 

 

Indokolás 

Lásd a 7. módosítást. Az Európai parlament első olvasatban tett 27. módosításának újólagos 
benyújtása.  

 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 80 
3. cikk (2) bekezdés j) pont  

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve. 
 

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna bármely 
fogyasztó egészségére nézve, ideérve a 
különböző növényvédő szerek halmozott és 
szinergetikus hatásait, és tekintetbe véve a 
gyermekek és a magzatok magasfokú 
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sérülékenységét. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasat 26. (a Bizottság által elfogadott) módosításának újólagos benyújtása.  

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 81 
3. cikk (2) bekezdés j) pont  

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve. 
 

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna bármely 
fogyasztó egészségére nézve, ideérve a 
különböző növényvédő szerek halmozott és 
szinergetikus hatásait, és tekintetbe véve a 
gyermekek és a magzatok magasfokú 
sérülékenységét. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 27.  módosítás újólagos benyújtása.  

 

 

A módosítást előterjesztette: Roberto Musacchio 

Módosítás: 82 
3. cikk (2) bekezdés j) pont  

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 

„megengedhető napi bevitel”: az 
élelmiszerben található anyagnak a testsúly 
alapján megadott hozzávetőleges olyan 
mennyisége, amely egész életen át naponta 
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elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve. 
 

elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés 
időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok 
alapján jelentős kockázattal járna a fogyasztó 
egészségére nézve, ideérve a különböző 
növényvédő szerek halmozott és szinergetikus  
hatásait, és tekintetbe véve a gyermekek és a 
magzatok magasfokú sérülékenységét. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a fenti megfontolást: a halmozott és szinergetikus hatásokat, valamint a különösen 
sérülékeny csoportok védelmét tekintetbe kell venni. Ez a cél ugyancsak megerősítendő  az 
előadó által a 14. cikkhez már benyújtott 12. módosítás esetében.  

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 83 
6. cikk (2) bekezdés 

A megfelelő bizonyítékkal alátámasztott jogos 
érdekeket felmutató felek — beleértve az I. 
melléklet alá tartozó termékek gyártóit, 
termelőit és előállítóit — a 7. cikkel 
összhangban szintén benyújthatnak felvétel 
iránti kérelmet valamely tagállamnak. 

Az egészségügy és a természetvédelem terén 
jogos érdekeket felmutató, valamint a 
kereskedelmi tekintetben érdekeket  felek — 
beleértve az I. melléklet alá tartozó termékek 
gyártóit, termelőit és előállítóit — a 7. cikkel 
összhangban szintén benyújthatnak felvétel 
iránti kérelmet valamely tagállamnak. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasat 30. (a Bizottság által elfogadott) módosításának újólagos benyújtása.  

 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 84 
6. cikk (2) bekezdés 

A megfelelő bizonyítékkal alátámasztott jogos 
érdekeket felmutató felek — beleértve az I. 

A megfelelő bizonyítékkal alátámasztott jogos 
érdekeket felmutató felek — beleértve a civil 
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melléklet alá tartozó termékek gyártóit, 
termelőit és előállítóit — a 7. cikkel 
összhangban szintén benyújthatnak felvétel 
iránti kérelmet valamely tagállamnak. 

társadalmi szervezeteket, az I. melléklet alá 
tartozó termékek gyártóit, termelőit és 
előállítóit — a 7. cikkel összhangban szintén 
benyújthatnak felvétel iránti kérelmet 
valamely tagállamnak. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 30. módosítás célja az "érdekelt felek" fogalmának világos 
meghatározása annak érdekében, hogy az alkalmazás kiterjeszthető legyen a közegészségügy 
terén érintett nem-kormányzati szervezetekre is. 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 85 
6. cikk (2) bekezdés 

A megfelelő bizonyítékkal alátámasztott jogos 
érdekeket felmutató felek — beleértve az I. 
melléklet alá tartozó termékek gyártóit, 
termelőit és előállítóit — a 7. cikkel 
összhangban szintén benyújthatnak felvétel 
iránti kérelmet valamely tagállamnak. 

Az egészségügy és a természetvédelem terén 
jogos érdekeket felmutató, valamint a 
kereskedelmi tekintetben érdekeket  felek —
— beleértve az I. melléklet alá tartozó 
termékek gyártóit, termelőit, importőreit és 
előállítóit — a 7. cikkel összhangban szintén 
benyújthatnak felvétel iránti kérelmet 
valamely tagállamnak. 

Or. da 

 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 86 
7. cikk (1) bekezdés c) pont 

ha szükséges, a megfontolandó, 
tudományosan alátámasztott érvek; 

a tárgyra vonatkozó tudományos irodalom 
teljes áttekintése, valamint az utóbbi hat  
évben a növényvédő szerre és/vagy annak 
maradékaira vonatkozó szakirodalom 
áttekintése 
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Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 33. módosítás újólagos benyújtása, a Tanács által az AESA 
hatáskörére vonatkozóan tett észrevétel figyelembe vétele érdekében eszközölt kisebb 
módosítással. Jóllehet az észrevétel tárgya a növényvédő szer és/vagy maradékai a 
szakirodalomban, az MRL megállapítását kérelmező személy köteles a teljes körű áttekintést 
megadni. A kérelmező – és nem az AESA – feladata, hogy a termékre vonatkozóan beszerezze 
a megfelelő tudományos szakirodalmat. Amennyiben a kérelmező ezt elmulasztja, ez a 
kérelem elutasítását vonhatja maga után. 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 87 
7. cikk (1) bekezdés ca) pont (új) 

 a növénygyógyszerészeti termékkel és/vagy 
maradékaival kapcsolatban a tudományos 
irodalom által felvetett valamennyi aggály 
teljeskörű áttekintése  

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 33. módosítás újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 88 
7. cikk (1) bekezdés da) pont (új) 

 különösen felmérve az immun- és az 
idegrendszer mérgezéseit, a fejlődő korban 
mérgező anyagoknak történő kitettség 
következtében szerzett fejlődési 
rendellenességeket, a kisebb mennyiségek 
által okozott hatásokat, a belső elválasztású 
mirigyek megbetegedéseit és a 
növénygyógyszerészeti termék és/vagy 



 

PE 349.878v01-00 44/59 AM\545847HU.doc 

HU 

maradékai szinergetikus hatásait. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 36. módosítás újólagos benyújtása.  
A fejlődés kulcsfontosságú szakaszaiban (embrió, magzat, gyermek) mérgező anyagoknak  
történő kitettség későbbi életkorokban jelentkező (ideg- és immunrendszeri, a 
hormonháztartásra gyakorolt és a rákos megbetegedésekre vonatkozó) hatásainak 
felmérésére szolgáló méregtani elemzések elvégzése jelenleg nem kötelező az aktív anyagok és 
a termékek értékeléséhez. 
 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 89 
7. cikk (1) bekezdés va) pont (új) 

 a különböző növényfajtákra alkalmazandó 
konkrét integrált növényvédelmi módszerek 
egyértelmű meghatározása 

Or. en 

 
 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 90 
10. cikk (1) bekezdés ca) pont (új) 

 különösen felmérve az immun- és az 
idegrendszer mérgezéseit, a fejlődő korban 
mérgező anyagoknak történő kitettség 
következtében szerzett fejlődési 
rendellenességeket, a kisebb mennyiségek 
által okozott hatásokat, a belső elválasztású 
mirigyek megbetegedéseit és a 
növénygyógyszerészeti termék és/vagy 
maradékai szinergetikus hatásait. 

Or. en 
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Indokolás 

Az első olvasat 36. (a Bizottság által elfogadott) módosításának újólagos benyújtása.  

 

A módosítást előterjesztette: Roberto Musacchio 

Módosítás: 91 
10. cikk (1) bekezdés ca) pont (új) 

 különösen felmérve az immun- és az 
idegrendszer mérgezéseit, a fejlődő korban 
mérgező anyagoknak történő kitettség 
következtében szerzett fejlődési 
rendellenességeket, a kisebb mennyiségek 
által okozott hatásokat, a belső elválasztású 
mirigyek megbetegedéseit és a 
növénygyógyszerészeti termék és/vagy 
maradékai szinergetikus hatásait. 

Or. en 

 

Indokolás 

 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 92 
10. cikk (1) bekezdés ca) pont (új) 

 különösen felmérve az immun- és az 
idegrendszer mérgezéseit, a fejlődő korban 
mérgező anyagoknak történő kitettség 
következtében szerzett fejlődési 
rendellenességeket, a kisebb mennyiségek 
által okozott hatásokat, a belső elválasztású 
mirigyek megbetegedéseit és a 
növénygyógyszerészeti termék és/vagy 
maradékai szinergetikus hatásait. 
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Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 33. módosítás újólagos benyújtása, a Tanács által az AESA 
hatáskörére vonatkozóan tett észrevétel figyelembe vétele érdekében eszközölt kisebb 
módosítással. Az MRL-ek meghatározásakor minden tudományos adatot figyelembe kell 
venni. Ezen túlmenően, amennyiben a növényvédő szerek által az immunrendszerre vagy a 
belső elválasztású mirigyekre gyakorolt hatását új keletű felfedezések egyértelművé teszik, 
úgy az érintett anyagra vonatkozó engedélyt a 91/414 rendeletnek megfelelően vissza kell 
vonni. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 93 
14. cikk (2) bekezdés a) pont 

a rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
ismereteket; 
 

a rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
ismereteket; ideértve a szóban forgó 
növénygyógyszerészeti termékre és 
maradékaira vonatkozóan az utóbbi években 
közzétett számottevő tudományos irodalom 
áttekintését. 
 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 33. módosítás újólagos benyújtása. 
Elfogadhatatlan, hogy a rendelkezésre álló tudományos szakirodalom rendszerező áttekintése  
nem kötelező az aktív anyagok és a termékek értékelésének eljárása során.  
 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 94 
14. cikk (2) bekezdés a) pont 

a rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
ismereteket; 
 

a rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
ismereteket; ideértve a szóban forgó 
növénygyógyszerészeti termékre és 
maradékaira vonatkozóan az utóbbi években 
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közzétett számottevő tudományos irodalom 
listáját. 
 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 42. módosítás újólagos benyújtása. 
Az MRL-ek meghatározásakor minden tudományos adatot figyelembe kell venni.  
 

A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 95 
14. cikk (2) bekezdés c) pont 

a fogyasztókat, illetve adott esetben az 
állatokat fenyegető lehetséges kockázatok 
felmérésének eredményét; 

a különösen nagy kockázatoknak kitett 
fogyasztókat (az élelmiszertől eltérő 
szennyező forrásokat is ideértve), a 
különösen sérülékeny fogyasztókat, illetve 
adott esetben az állatokat fenyegető lehetséges 
kockázatok felmérésének eredményét; 

Or. en 

 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 96 
14. cikk (2) bekezdés c) pont 

a fogyasztókat, illetve adott esetben az 
állatokat fenyegető lehetséges kockázatok 
felmérésének eredményét; 

a különösen nagy kockázatoknak kitett 
fogyasztókat (az élelmiszertől eltérő 
szennyező forrásokat is ideértve), a 
különösen sérülékeny fogyasztókat, illetve 
adott esetben az állatokat fenyegető lehetséges 
kockázatok felmérésének eredményét; 

Or. en 
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Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 44. módosítás újólagos benyújtása. A fogyasztók a növényvédő 
szerek maradékainak egyéb módon is ki lehetnek téve, például háztartási felhasználás vagy 
(az intenzíven megművelt mezőgazdasági területeken) légszennyezés útján 
 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 97 
14. cikk (2) bekezdés c) pont 

a fogyasztókat, illetve adott esetben az 
állatokat fenyegető lehetséges kockázatok 
felmérésének eredményét; 

a különösen nagy kockázatoknak kitett 
fogyasztókat (az élelmiszertől eltérő 
szennyező forrásokat is ideértve), a 
különösen sérülékeny fogyasztókat, illetve 
adott esetben az állatokat fenyegető lehetséges 
kockázatok felmérésének eredményét; 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 44. módosítás újólagos benyújtása. Egészségvédelmi 
szempontból tekintetbe kell venni a fogyasztónak egy vagy több – ismert összetett hatást tevő – 
anyagnak történő kitettségéből fakadó következményeket, a lehetséges kitettség különböző 
módjainak és forrásainak felmérése által. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 98 
14. cikk (2) bekezdés e) pont 

egy hatóanyagnak valamely harmadik 
országban való jogszerű használata 
érdekében ebben az országban bevezetett 
CXL-t vagy HMGY-t; 
 

az EU-ban felhasználásra engedélyezett  aktív 
hatóanyag használata érdekében ebben az 
országban bevezetett CXL-t vagy HMGY-t; 
 

Or. en 
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Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 45. módosítás újólagos benyújtása. Az Alimentarius kódex által 
javasolt MRL-eket csak azon hatóanyagok esetében kell tekintetbe venni, amelyek az Európai 
Unióban fogyasztóvédelmi okokból vagy környezetvédelmi megfontolásokból nem szerepelnek 
a tiltott hatóanyagok listáján. 

 

A módosítást előterjesztette: Linda McAvan 

Módosítás: 99 
16. cikk (1) bekezdés ea) pont (új) 

 amennyiben új termékeket, 
termékcsoportokat és/vagy termékek részeit 
felvették az 1. mellékletbe, és egy vagy több 
tagállam kérelmet nyújt be, a tekintetbe 
veendő vagy felmérendő MRL-ek 
engedélyezéséhez szükséges tudományos 
tanulmányok engedélyezéséhez, azzal a 
feltétellel, hogy a fogyasztót érhető 
elfogadhatatlan biztonsági tényezőt nem 
azonosítottak. 

Or. en 

 

Indokolás 

A közös álláspont 4. cikkének (2) bekezdése olyan elemekkel egészíti ki az 1. mellékletet, 
amelyek a Bizottság javaslatában nem szerepeltek (17. cikk). A közös álláspont azonban nem 
ír elő megfelelő átmeneti intézkedéseket. Ilyen rendelkezések beillesztése helyénvaló a 16. 
cikkbe, megszabva azokat a feltételeket, amelyek között az ideiglenes MRL-ek meghatározását 
el lehet végezni. Az MRL-ek alapját különleges megfigyelések képezik, amelyeket általában 
több mint két termesztési időszak során gyűjtenek össze, és amelyeket azután az illetékes 
hatóság értékelő elemzésnek vet alá. Nem szükséges, hogy ezek az adatok rendelkezésre 
álljanak az MRL-ekre előzetesen nem kötelezett termékekre; ehelyett a növényvédő szerek 
felhasználásának engedélyezése általánosabb biztonsági adatok alapján történik. Amennyiben 
a termékeket úgy vették fel az 1. mellékletbe, hogy nem szabtak meg határidőt az MRL-ek 
meghatározására és értékelésére, úgy a különleges MRL-eket előre beállított értéken 
(ténylegesen nulla értéken) kell megszabni. Következésképpen a növényvédő szerekre 
vonatkozó  meglévő engedélyezett felhasználási módokat vissza kell vonni, még ha nem is 
jelentettek veszélyt a fogyasztók számára. 
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A módosítást előterjesztette: Linda McAvan 

Módosítás: 100 
16. cikk (2) bekezdés (3) albekezdés 

Az (1) bekezdés d) pontjában említett 
MRL-t azon időtartam végeztével kell 
felülvizsgálni, amely időtartamra a nem 
helyettesíthető felhasználást 
engedélyezték. 

 

Az (1) bekezdés d) pontjában említett 
MRL-t azon időtartam végeztével kell 
felülvizsgálni, amely időtartamra a nem 
helyettesíthető felhasználást 
engedélyezték. Az (1) bekezdés e) 
pontjában említett MRL-t akkor kell 
felülvizsgálni, ha a tudományos 
tanulmányokat kiegészítették és 
értékelték, éspedig a 3. mellékletbe 
történő felvételüket követő négy éven 
belül. 

 

Or. en 

 

Indokolás 

A közös álláspont 4. cikkének (2) bekezdése olyan elemekkel egészíti ki az 1. mellékletet, 
amelyek a Bizottság javaslatában nem szerepeltek (17. cikk). A közös álláspont azonban nem 
ír elő megfelelő átmeneti intézkedéseket. Ilyen rendelkezések beillesztése helyénvaló a 16. 
cikkbe, megszabva azokat a feltételeket, amelyek között az ideiglenes MRL-ek meghatározását 
el lehet végezni. Az MRL-ek alapját különleges megfigyelések képezik, amelyeket általában 
több mint két termesztési időszak során gyűjtenek össze, és amelyeket azután az illetékes 
hatóság értékelő elemzésnek vet alá. Nem szükséges, hogy ezek az adatok rendelkezésre 
álljanak az MRL-ekre előzetesen nem kötelezett termékekre; ehelyett a növényvédő szerek 
felhasználásának engedélyezése általánosabb biztonsági adatok alapján történik. Amennyiben 
a termékeket úgy vették fel az 1. mellékletbe, hogy nem szabtak meg határidőt az MRL-ek 
meghatározására és értékelésére, úgy a különleges MRL-eket előre beállított értéken 
(ténylegesen nulla értéken) kell beállítani. Következésképpen a növényvédő szerekre 
vonatkozó  meglévő engedélyezett felhasználási módokat vissza kell vonni, még ha nem is 
jelentettek veszélyt a fogyasztók számára. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 101 
16a. cikk (új) 
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 Hatóanyag határértékek 

A 45. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak és a 14. cikkben megállapított 
feltételekkel megfelelően, határértékeket 
állapít meg az élelmiszerekben és 
takarmányokban halmozottan jelenlevő 
növényvédőszer-maradékokra. Ahol a 
hatóanyag határértékeket túllépik, a 
vonatkozó 18., 19. és 20. cikket kell 
alkalmazni.   

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 40. módosítás újólagos benyújtása. Az Európai Unióban a több 
mint egy növényvédőszer-maradékot tartalmazó élelmiszerek aránya 1998 és 2002 között 
13%-ról 21%-ea nőtt. Az Élelmiszerbiztonsági Szervezet által 2002-ben készített 
Növényvédőszer-maradékokat felmérő jelentés egyértelműen kimutatja, hogy különösen 
megnőtt azon élelmiszerek száma, amelyek nem kevesebb, mint négy különböző 
növényvédőszer-maradékot tartalmaznak Az egyedi hatóanyagok emberi szervezetre 
gyakorolt hatása halmozottá válhat (például a különböző szerves foszfátok esetében). A 
csupán az egyedi MRL-eken alapuló megközelítés nem veszi figyelembe a  jelenlegi 
növényvédőszer-maradék szintet vagy a megelőzésen alapuló egészségügyi követelményeket. 
A rendeletnek tehát rendelkeznie kell a hatóanyag azon határértékeiről, amelyeket például az 
egyes hatóanyagok „határérték kibocsátási szintjének” összegzésével lehet megkapni.  Ahol 
az összesítet hatóanyag határértéket túllépik, a terméket vissza kell vonni a piacról,  éppúgy, 
mintha egyedi határérték túllépését állapították volna meg. 

 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 102 
22. cikk (2a) bekezdés (új) 

 Az ideiglenes MRL-eket az elérhető 
legalacsonyabb szintre kell beállítani 
minden tagországban, a helyes 
mezőgazdasági gyakorlat alapján, és 
tiszteletben tartva az integrált 
növényvédelem elveit . 
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Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 49. sz. módosítás újólagos benyújtása. A megelőzés elvét kell 
alkalmazni, és az ideiglenes MRL-eket az ésszerűen elfogadható legalacsonyabb szinten kell 
megszabni. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 103 
23. cikk a) pont 

a HMGY-ról; 

 

a HMGY, a rendelkezésre álló helyes, az 
integrált növényvédelmen alapuló 
mezőgazdasági gyakorlat, amely a vegyszerek 
felhasználásával szemben a növényvédelem 
alternatív módszereit és gyakorlatát részesíti 
előnyben, minden egyes MRL 
meghatározásakor.  
 

Or. fr 

 

Indokolás 

A módosítás a helyes mezőgazdasági gyakorlat különleges témájában javasolt  
módosításokhoz csatlakozik, ld. a 3. cikk (2) bekezdésének a) albekezdéséhez javasolt 
módosítást. 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 104 
23. cikk ca) pont (új) 

 s köteles tekintetbe venni a szóban forgó 
növénygyógyszerészeti termék méregtani 
hatásaira vonatkozó, elismert tudományos 
szakirodalom eredményeit. Az 
immunmérgezések, belső elválasztású 
mirigyek rendellenességei, a fejlődő korban 
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mérgező anyagoknak történő kitettség 
következtében szerzett fejlődési 
rendellenességek és a kisebb mennyiségek 
által okozott hatásokat különösen tekintetbe 
kell venni.  

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 33. és 36. módosítás újólagos benyújtása. 
A módosítás a 7. cikk (1) bekezdésének d) (új) albekezdéséhez javasolt módosításhoz 
csatlakozik. 
A fejlődés kulcsfontosságú szakaszaiban (embrió, magzat, gyermek) a mérgező anyagoknak 
történő kitettség későbbi életkorokban jelentkező (ideg- és immunrendszeri, a 
hormonháztartásra gyakorolt és a rákos megbetegedésekre vonatkozó) hatásainak 
felmérésére szolgáló méregtani elemzések elvégzése jelenleg nem kötelező az aktív anyagok és 
a termékek értékeléséhez.  
 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 105 
24. cikk (1) bekezdés bevezető mondat 

A Bizottság kérésére a Hatóság indokolással 
ellátott véleményt nyújt be a Bizottsághoz a 
következőkből eredő, a fogyasztók egészségét 
érintő lehetséges kockázatokról: 
 

A Hatóság indokolással ellátott véleményt 
nyújt be a Bizottsághoz a következőkből 
eredő, a fogyasztók egészségét érintő 
lehetséges kockázatokról: 
 

Or. fr 

 

Indokolás 

Biztosítani kell a Hatóság önállóságát a vélemény kidolgozása terén. Ez nem akadályozza 
meg a Bizottságot abban, hogy felkérje a Hatóságot vélemények elkészítésére. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 106 
24. cikk (1) bekezdés bevezető mondat 
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A Bizottság kérésére a Hatóság indokolással 
ellátott véleményt nyújt be a Bizottsághoz a 
következőkből eredő, a fogyasztók egészségét 
érintő lehetséges kockázatokról: 
 

A Hatóság indokolással ellátott véleményt 
nyújt be a Bizottsághoz a következőkből 
eredő, a fogyasztók egészségét érintő 
lehetséges kockázatokról: 
 

Or. en 

 

Indokolás 

A Hatóságnak nemcsak a Bizottság fekérésére kell értékelnie a tagállamok által megadott 
adatokat. A módosítás részben visszaállítja a Bizottság javaslatának eredeti megfogalmazását 
( COM (2003) 117 25. cikk). 

 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 107     
25. cikk 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság véleményét 
kérték, e vélemény figyelembevételével – 
ideiglenes MRL-t lehet megállapítani, és 
felsorolni a III. mellékletben, illetve – szükség 
szerint – az 5. cikk (1) bekezdése alapján a 
hatóanyagot a IV. mellékletbe lehet foglalni. 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – Hatóság véleményének 
figyelembevételével – ideiglenes MRL-t lehet 
megállapítani, és felsorolni a III. mellékletben, 
illetve – szükség szerint – az 5. cikk (1) 
bekezdése alapján a hatóanyagot a IV. 
mellékletbe lehet foglalni. Az ideiglenes 
MRL-eket a HMGY alapján a tagállamok 
által elérhető lehető legalacsonyabb szinten, 
és az integrált növényvédelem elveit 
tiszteletben tartva kell megszabni. 

Or. fr 

 

Indokolás 

A módosítás első része a 24. cikk (1) bekezdéséhez csatlakozik. 
Az módosítás második része az első olvasatban elfogadott 49. módosítás újólagos benyújtása. 
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A módosítást előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 108 
25. cikk 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság véleményét 
kérték, e vélemény figyelembevételével – 
ideiglenes MRL-t lehet megállapítani, és 
felsorolni a III. mellékletben, illetve – szükség 
szerint – az 5. cikk (1) bekezdése alapján a 
hatóanyagot a IV. mellékletbe lehet foglalni. 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság véleményét 
kérték, e vélemény figyelembevételével – 
ideiglenes MRL-t lehet megállapítani, és 
felsorolni a III. mellékletben, illetve – szükség 
szerint – az 5. cikk (1) bekezdése alapján a 
hatóanyagot a IV. mellékletbe lehet foglalni. 
Az ideiglenes MRL-eket a tagállamok által 
elérhető lehető legalacsonyabb szinten, és az 
integrált növényvédelem elveit tiszteletben 
tartva kell megszabni. 

Or. en 

 

Indokolás 

 A módosítás az előadó által előterjesztett 15. módosításra épül, kiegészítve az integrált 
növényvédelem elveivel. 

 

A módosítást előterjesztette: Roberto Musacchio 

Módosítás: 109 
25. cikk 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság véleményét 
kérték, e vélemény figyelembevételével – 
ideiglenes MRL-t lehet megállapítani, és 
felsorolni a III. mellékletben, illetve – szükség 
szerint – az 5. cikk (1) bekezdése alapján a 
hatóanyagot a IV. mellékletbe lehet foglalni. 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság véleményét 
kérték, e vélemény figyelembevételével – 
ideiglenes MRL-t lehet megállapítani, és 
felsorolni a III. mellékletben, illetve – szükség 
szerint – az 5. cikk (1) bekezdése alapján a 
hatóanyagot a IV. mellékletbe lehet foglalni. 
Az ideiglenes MRL-eket a tagállamok által 
elérhető lehető legalacsonyabb szinten, és az 
integrált növényvédelem elveit tiszteletben 
tartva kell megszabni. 

Or. en 
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Indokolás 

A cél a már alkalmazott és jóváhagyott helyes mezőgazdasági gyakorlat eredményeire való 
hivatkozásoknak a megerősítése. 

 

A módosítást előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt és Guido Sacconi 

Módosítás: 110 
25. cikk 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság véleményét 
kérték, e vélemény figyelembevételével – 
ideiglenes MRL-t lehet megállapítani, és 
felsorolni a III. mellékletben, illetve – szükség 
szerint – az 5. cikk (1) bekezdése alapján a 
hatóanyagot a IV. mellékletbe lehet foglalni. 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság véleményét 
kérték, e vélemény figyelembevételével – 
ideiglenes MRL-t lehet megállapítani, és 
felsorolni a III. mellékletben, illetve – szükség 
szerint – az 5. cikk (1) bekezdése alapján a 
hatóanyagot a IV. mellékletbe lehet foglalni. 
Az ideiglenes MRL-eket a tagállamok által 
elérhető lehető legalacsonyabb szinten, és az 
integrált növényvédelem elveit tiszteletben 
tartva kell megszabni. 

Or. en 

 

Indokolás 

 Az első olvasat 49. (a Bizottság által elfogadott) cikkének újólagos benyújtása 

 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 111 
26. cikk (1) bekezdés 

Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása 
érdekében, a 96/23/EK irányelv jogsérelme 
nélkül, a tagállamok – az élelmiszerek és 
takarmányok hivatalos ellenőrzésével 
kapcsolatos vonatkozó közösségi jogi 
rendelkezéseknek megfelelően – hivatalos 
ellenőrzéseket végeznek a növényvédőszer-
maradékokat illetően. 

Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása 
érdekében, a 96/23/EK irányelv jogsérelme 
nélkül, a tagállamok – az élelmiszerek és 
takarmányok hivatalos ellenőrzésével 
kapcsolatos vonatkozó közösségi jogi 
rendelkezéseknek megfelelően – hivatalos 
ellenőrzéseket végeznek a növényvédőszer-
maradékokat illetően, a forgalmazás minden 
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szakaszában, a vámhivatalokban és a 
kereskedelmi elosztó központokban. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 54. módosítás újólagos benyújtása. 

A módosítást előterjesztette: Anne Ferreira 

Módosítás: 112 
26. cikk (2) bekezdés 

Az ilyen, növényvédőszer-maradékokra 
irányuló ellenőrzések különösen mintavételből 
és a minták ezt követő vizsgálatából, a 
fellelhető növényvédő szerek beazonosításából 
és a talált maradékértékek megállapításából 
állnak. 

Az ilyen, növényvédőszer-maradékokra 
irányuló ellenőrzések különösen mintavételből 
és a minták ezt követő vizsgálatából, a 
fellelhető növényvédő szerek beazonosításából 
és a talált maradékértékek megállapításából 
állnak. Az ellenőrzés a forgalmazás minden 
szakaszában történik, a vámhivatalokban és 
a kereskedelmi elosztó központokban, 
valamint különösen a fogyasztókhoz való 
eljutáskor. 

Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 54. módosítás újólagos benyújtása. Lényeges, hogy a 
maradékokat ne csak az élelmiszerlánc elején, hanem a fogyasztókhoz való eljutáskor is 
ellenőrizzék. 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 113 
26. cikk (2) bekezdés 

Az ilyen, növényvédőszer-maradékokra 
irányuló ellenőrzések különösen mintavételből 
és a minták ezt követő vizsgálatából, a 
fellelhető növényvédő szerek beazonosításából 

Az ilyen, növényvédőszer-maradékokra 
irányuló ellenőrzések különösen mintavételből 
és a minták ezt követő vizsgálatából, a 
fellelhető növényvédő szerek beazonosításából  
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és a talált maradékértékek megállapításából 
állnak. 

és a talált maradékértékek megállapításából 
állnak. Az ellenőrzésre nevezetesen azon a 
helyszínen kerül sor, ahol a termékeket a 
fogyasztók számára forgalmazzák. 

Or. da 

 
 

 

A módosítást előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 114 
28. cikk (1) bekezdés 

A növényvédőszer-maradékok vizsgálati 
módszereinek meg kell felelniük a közösségi 
jog élelmiszerek és takarmányok hivatalos 
ellenőrzésével kapcsolatos vonatkozó 
rendelkezéseiben foglalt követelményeknek. 

A növényvédőszer-maradékok vizsgálati 
módszereinek meg kell felelniük a közösségi 
jog élelmiszerek és takarmányok hivatalos 
ellenőrzésével kapcsolatos vonatkozó 
rendelkezéseiben foglalt követelményeknek. 
Azon növényvédő szerek esetében, amelyekre 
vonatkozóan nem létezik megfelelő 
kimutatási eljárás, vagy amelyek nem képezik 
rendszeres ellenőrzés tárgyát, az engedélyt fel 
kell függeszteni. 

Or. fr 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 56. módosítás újólagos benyújtása. 

 

A módosítást előterjesztette: Bart Staes és Caroline Lucas 

Módosítás: 115 
28. cikk (1a) bekezdés (új) 

 Azon növényvédő szerek esetében, amelyekre 
vonatkozóan nem létezik megfelelő 
kimutatási eljárás, vagy amelyek nem képezik 
rendszeres ellenőrzés tárgyát, az engedélyt fel 
kell függeszteni. 
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Or. en 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 56. módosítás újólagos benyújtása. Az Európai Unióban 
jelenleg engedélyezett mintegy 800 hatóanyag közül számos esetében jelenleg nem létezik 
kimutatási eljárás, vagy nem elég érzékeny. A növényvédőszer-vizsgálat jelenlegi 
többeljárásos módszerével 200 hatóanyag mutatható ki. További néhány hatóanyag egyedi 
eljárások alkalmazásával kimutatható. Az Európai Unióban alkalmazott növényvédőszer-
maradék vizsgálat tehát nem képes kimutatni számos növényvédő szer jelenlétét, ezért azok az 
élelmiszerekben is előfordulhatnak. 

A fentieken túlmenően,  a jelenleg vizsgált hatóanyagok száma jóval a lehetséges elemezhető 
mennyiség alatt van. 2001-ben a tagállamok (átlagosan) a 800 engedélyezett hatóanyagból 
161-et vizsgáltak. 
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