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Christa Klaß
a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 29
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 152. cikke 
(4) bekezdésére és 175. cikke (1) 
bekezdésére,

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja a peszticidek emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentése. Az irányelv jogalapjaként az emberi egészség és a környezet védelmét is meg kell 
említeni.
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Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 30
(1) preambulumbekezdés

(1) A hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2002. július 22-i 1600/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat 2. és 7. 
cikkével összhangban, egy, a peszticidek
fenntartható használatának elérését célzó 
közös jogi keretet kell létrehozni.

(1) A hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2002. július 22-i 1600/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat 2. és 7. 
cikkével összhangban, egy, a peszticidek
fenntartható használatának elérését célzó 
közös jogi keretet kell létrehozni az 
elővigyázatosság elvének megfelelően.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az összhangot a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus 
stratégiával és a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló javasolt rendelettel. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 31
(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének 
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének 
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési terveket
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is össze kell hangolni, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Or. pl
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Indokolás

Azzal a céllal, hogy az egész Közösségben mérhetően csökkentsék a peszticidek használatát, a 
nemzeti cselekvési terveket össze kell hangolni az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályok 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 

Wijkman

Módosítás: 32
(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyei és kockázatai csökkentésének 
célkitűzéseit, céljait, menetrendjeit és 
mutatóit megállapító, a fentiek tervezett 
időben történő végrehajtására szolgáló 
pénzügyi forrásokat és költségvetési 
tételeket felsoroló, továbbá a nem vegyi 
növényvédelem ösztönzését célzó nemzeti 
cselekvési terveket alkalmaznak, hogy 
elősegítsék ezen irányelv végrehajtását. A 
nemzeti cselekvési tervek egyéb vonatkozó 
közösségi jogszabály keretében kidolgozott 
végrehajtási tervekkel is összehangolhatóak, 
valamint a peszticidekkel kapcsolatos 
közösségi jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Or. en

Indokolás

Dánia, Svédország, Hollandia, Belgium és Németország már létrehozott olyan, peszticidekre 
irányuló politikákat, amelyek csökkentési célokat tartalmaznak. A „használat csökkentése” 
kifejezés jobban átfogja a növekvő peszticid-használat kérdését az olyan peszticidek 
bevezetése ellenére, amelyek kisebb dózisban fejtik ki hatásukat. A gazdálkodók gazdaságilag 
és műszakilag is függenek a növényvédelmi felhasználású peszticidektől. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy nemzeti cselekvési terveik célkitűzései az elégséges források 
elosztásán keresztül rögzített időn belül elérhetők legyenek.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 33
(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének 
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
egészségügyi és környezeti veszélyeinek és 
kockázatainak, illetve az ettől való függés 
megakadályozásának célkitűzéseit 
megállapító, továbbá a nem vegyi 
növényvédelem és kártevő-szabályozás 
elfogadásának előmozdítását és ösztönzését 
célzó nemzeti cselekvési terveket 
alkalmaznak, hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Or. en

Indokolás

Az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatokat teljes mértékben meg kell akadályozni, nem 
pedig csak csökkenteni kell. A tagállamok számára világossá kell válnia, hogy a nemzeti 
cselekvési tervek célkitűzéseinek kezelniük kell a peszticid-használatnak mind az 
egészségügyi, mind pedig a környezeti kockázatait. Amennyiben a nem vegyi növényvédelem 
és a kártevő-szabályozás előmozdítására vonatkozó követelményhez nem társul a tagállamok 
valós törekvése ezek elfogadásának ösztönzésére, akkor e célkitűzés nem ér el hatást. 

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 34
(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
egészségügyi és környezeti veszélyeinek és 
kockázatainak, illetve az ettől való függés 
csökkentésének célkitűzéseit megállapító, 
továbbá a nem vegyi növényvédelem és 
kártevő-szabályozás elfogadásának 
előmozdítását és ösztönzését célzó nemzeti 
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végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

cselekvési terveket alkalmaznak, hogy 
elősegítsék ezen irányelv végrehajtását. A 
nemzeti cselekvési tervek egyéb vonatkozó 
közösségi jogszabály keretében kidolgozott 
végrehajtási tervekkel is összehangolhatóak, 
valamint a peszticidekkel kapcsolatos 
közösségi jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára világossá kell válnia, hogy a nemzeti cselekvési tervek célkitűzéseinek 
kezelniük kell a peszticid-használatnak mind az egészségügyi, mind pedig a környezeti 
kockázatait. Amennyiben a nem vegyi növényvédelem és a kártevő-szabályozás 
előmozdítására vonatkozó követelményhez nem társul a tagállamok valós törekvése ezek 
elfogadásának ösztönzésére, akkor e célkitűzés nem ér el hatást.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira
Módosítás: 35

(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyei csökkentésének mennyiségi 
célkitűzéseit megállapító, a peszticid-
használat kockázataira és intenzitására 
vonatkozó terveket és mutatókat kidolgozó, 
továbbá a nem vegyi növényvédelem 
ösztönzését célzó nemzeti cselekvési 
terveket alkalmaznak, hogy elősegítsék ezen 
irányelv végrehajtását. A nemzeti cselekvési 
tervek egyéb vonatkozó közösségi 
jogszabály keretében kidolgozott 
végrehajtási tervekkel is összehangolhatóak, 
valamint a peszticidekkel kapcsolatos 
közösségi jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Or. fr

Indokolás

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
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d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 36
(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének 
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyei és kockázatai csökkentésének 
célkitűzéseit, valamint az ettől való függés 
csökkentésére irányuló konkrét célokat és 
menetrendet megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek fő célkitűzése a peszticidek által kiváltott kockázatok és a 
peszticidektől való függés csökkentése, ez a cél azonban csak konkrét határidők és célok 
megállapításával érhető el.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 37
(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat (3) A tagállamok a peszticid-használat 
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veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó 
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

veszélyei csökkentésének mennyiségi 
célkitűzéseit megállapító, a peszticid-
használat kockázataira és intenzitására 
vonatkozó terveket és mutatókat kidolgozó, 
továbbá a nem vegyi növényvédelem 
ösztönzését célzó nemzeti cselekvési 
terveket alkalmaznak, hogy elősegítsék ezen 
irányelv végrehajtását. A nemzeti cselekvési 
tervek egyéb vonatkozó közösségi 
jogszabály keretében kidolgozott 
végrehajtási tervekkel is összehangolhatóak, 
valamint a peszticidekkel kapcsolatos 
közösségi jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Or. fr

Indokolás

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 38
(3) preambulumbekezdés

(3) A tagállamok a peszticid-használat 
veszélyeinek és kockázatainak, illetve az 
ettől való függés csökkentésének 
célkitűzéseit megállapító, továbbá a nem 
vegyi növényvédelem ösztönzését célzó
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 

(3) A tagállamok a növényvédő szerek 
hatékonyabb használatát és a lehetséges 
kockázatok további csökkentését célzó
nemzeti cselekvési terveket alkalmaznak, 
hogy elősegítsék ezen irányelv 
végrehajtását. A nemzeti cselekvési tervek 
egyéb vonatkozó közösségi jogszabály 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel 
is összehangolhatóak, valamint a 
peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
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peszticidekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Or. de

Indokolás

A javasolt egyértelműsítésre azért van szükség, hogy előrelépés történjen az itt tárgyalt 
irányelv céljainak elérése, azaz Európában az ökológiailag és gazdaságilag hatékony 
növényvédelem megvalósítása felé. Helyesen alkalmazva a növényvédő szerek modern 
mezőgazdasági gazdálkodási eszközök, amelyek nem jelentenek veszélyt az emberekre és a 
környezetre, ami egyébként szükségessé tenné helyettesítésüket. Ezen az alapon az Agenda 21 
(amelyet a fenntartható fejlődésról tartott 1992. riói konferencián dolgoztak ki) is 
hangsúlyozza, hogy a növényvédő szerek használata elengedhetetlen a világ népességének 
élelmezésére irányuló erőfeszítések céljából, és az integrált gazdálkodást a mezőgazdaság 
előremutató útjának tekinti.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 39
(4) preambulumbekezdés

(4) A tagállamok által a nemzeti cselekvési 
terveikben meghatározott célkitűzésekre és 
cselekvésekre vonatkozó információk 
cseréje nagyon fontos szerepet játszik ezen 
irányelv célkitűzéseinek megvalósításában. 
Ezért helyénvaló felkérni a tagállamokat 
arra, hogy rendszeresen tegyenek jelentést a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak, 
különösen nemzeti cselekvési terveik 
végrehajtásáról és eredményeiről, valamint 
tapasztalataikról.

(4) A tagállamok által a nemzeti cselekvési 
terveikben meghatározott és elért 
célkitűzésekre és a cselekvések hatókörére
vonatkozó információk cseréje nagyon 
fontos szerepet játszik ezen irányelv 
célkitűzéseinek megvalósításában. Ezért 
helyénvaló felkérni a tagállamokat arra, 
hogy rendszeresen tegyenek jelentést a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak, 
különösen nemzeti cselekvési terveik 
végrehajtásáról és eredményeiről, valamint 
tapasztalataikról.

Or. pl

Indokolás

A tagállamok közötti információcserével összefüggésben nem a kitűzött, hanem az elért 
célkitűzések azok, amelyek a tagállamok által megtett cselekvések fontos elemét képezik.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 40
(6) preambulumbekezdés

(6) Kívánatos, hogy a tagállamok képzési 
rendszereket hozzanak létre a peszticidek 
forgalmazói, tanácsadói és üzleti 
felhasználói számára, ami lehetővé teszi a 
jelenlegi és jövőbeni peszticid-
felhasználóknak, hogy teljes mértékben 
tudatában legyenek az emberi egészséget és 
a környezetet érintő lehetséges 
kockázatoknak, illetve az azokat a lehető 
legnagyobb mértékben csökkentő megfelelő 
intézkedéseknek. A üzleti felhasználók 
képzési tevékenységei összehangolhatók az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében 
megszervezett tevékenységekkel.

(6) Kívánatos, hogy a tagállamok képzési 
rendszereket hozzanak létre a peszticidek 
forgalmazói, tanácsadói és üzleti 
felhasználói számára, ami lehetővé teszi a 
jelenlegi és jövőbeni peszticid-
felhasználóknak, hogy teljes mértékben 
tudatában legyenek az emberi egészséget és 
a környezetet érintő lehetséges 
kockázatoknak, illetve az azokat a lehető 
legnagyobb mértékben csökkentő megfelelő 
intézkedéseknek. A üzleti felhasználók 
képzési tevékenységeit össze kell hangolni 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében 
megszervezett tevékenységekkel.

Or. pl

Indokolás

Azzal a céllal, hogy az egész Közösségben mérhetően csökkentsék a peszticidek használatát, a 
nemzeti cselekvési terveket össze kell hangolni az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályok 
keretében kidolgozott végrehajtási tervekkel.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 41
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Az illegális növényvédő szerek 
használata veszélyezteti a fenntartható 
peszticid-használatot, és jelentős 
kockázatoknak teszi ki a környezetet, 
valamint az emberek és állatok egészségét. 
Ezt a problémát sürgősen kezelni kell.

Or. en
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Indokolás

A növényvédő szerek hamisítása és illegális kereskedelme jelentős és gyorsan terjedő 
probléma Európában. E probléma aláássa a fenntarthatósági stratégiát, mivel veszélyezteti a 
fogyasztók és a gazdálkodók egészségét, károsítja a környezetet, valamint jelentős kárt okoz a 
gazdaságnak és a gazdálkodók jó hírnevének, az élelmiszerek értékláncának, a kormányoknak 
és a növényvédő szereket gyártó iparnak.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 42
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok révén. 
A gyártóknak és kiskereskedőknek kell 
felelősséget vállalnia azért, hogy az összes 
szükséges információt a peszticideket 
használó fogyasztók és a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsássák.

Or. en

Indokolás

A peszticidgyártók és a kiskereskedők rendelkeznek a szükséges információkkal. Egyben az ő 
kötelezettségük a peszticid-használattal járó kockázatok minimalizálása is.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská 

Módosítás: 43
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot – különösen 
a médián keresztül – jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
egészségügyi és környezeti kockázatairól, 
valamint hosszú és rövid távú káros 
hatásairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
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más megfelelő intézkedések révén.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságot tájékoztatni kell mind az egészségügyi és környezeti kockázatokról, mind 
pedig a peszticidek használatával kapcsolatos káros hatásokról. A nyilvánosság 
tájékoztatásának leghatékonyabb módja a média. Ez lehetővé tenné, hogy az emberek 
rendelkezésére álljanak az ahhoz szükséges információk, hogy tájékozottan és megfelelő 
ismeretek birtokában hozzanak döntéseket és intézkedéseket egészségük és környezetük 
védelmét illetően.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey + Caroline Lucas

Módosítás: 44
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
egészségügyi és környezeti kockázatairól, 
valamint hosszú és rövid távú káros 
hatásairól és a nem vegyi alternatívákról 
tudatosító kampányok, a kiskereskedők által 
nyújtott információk és más megfelelő 
intézkedések révén.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságot tájékoztatni kell mind az egészségügyi és környezeti kockázatokról, mind 
pedig a peszticidek használatával kapcsolatos káros hatásokról, továbbá a nem vegyi 
alternatívákról is. Ez lehetővé tenné, hogy az emberek rendelkezésére álljanak az ahhoz 
szükséges információk, hogy tájékozottan és megfelelő ismeretek birtokában hozzanak 
döntéseket és intézkedéseket egészségük és környezetük védelmét illetően.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Módosítás: 45
(7) preambulumbekezdés
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(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
egészségügyi és környezeti kockázatairól, 
valamint hosszú és rövid távú káros 
hatásairól és a nem vegyi alternatívákról 
tudatosító kampányok, a kiskereskedők által 
nyújtott információk és más megfelelő 
intézkedések révén.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az emberek tájékozottan és megfelelő ismeretek birtokában 
hozhassanak döntéseket és intézkedéseket egészségük és környezetük védelmét illetően. 
(Davies és mások).

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 46
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a növényvédő szerek 
használatából származó lehetséges 
kockázatokat és a növényvédő szerek a 
mezőgazdaságban és az 
élelmiszertermelésben betöltött szerepét a 
nyilvánosságot jobban kell tájékoztatni 
növényvédőszer-használat előnyeiről és 
hátrányairól, hasznáról és kockázatairól, a 
növényvédő szerek felelősségteljes 
kezeléséről.

Or. de

Indokolás

Amellett, hogy körvonalazza a növényvédő szerek használatához kapcsolódó lehetséges 
kockázatokat, a javasolt tájékoztató és tudatósító kapmányoknak rá kell világítaniuk az ilyen 
termékek előnyeire és a modern élelmiszertermelésben megmutatkozó jelentőségükre is.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman
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Módosítás: 47
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek 
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a peszticidek 
használatából származó kockázatokat, 
különösen az egészségre gyakorolt akut és 
krónikus hatásukat, a nyilvánosságot 
jobban kell tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól és veszélyeiről tudatosító 
kampányok, a kiskereskedők által nyújtott 
információk és más megfelelő intézkedések 
révén.

A tagállamoknak nyomon kell követniük a 
peszticid-használat környezetre és emberi 
egészségre gyakorolt hatásait, és adatokat 
kell gyűjteniük erről, továbbá támogatniuk 
kell a peszticid-használat hosszú távú 
hatásaira irányuló kutatásokat.

Or. en

Indokolás

Foglalkozni kell a peszticid-használat egészségre gyakorolt krónikus hatásával is, és 
támogatni kell az e hatásokat feltáró kutatásokat.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 48
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek 
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a peszticidek 
használatából származó kockázatokat, 
különösen az egészségre gyakorolt akut és 
krónikus hatásukat, a nyilvánosságot 
jobban kell tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

A tagállamoknak nyomon kell követniük a 
peszticid-használat környezetre és emberi 
egészségre gyakorolt hatásait, és adatokat 
kell gyűjteniük erről, továbbá támogatniuk 
kell a peszticid-használat hatásaira 
irányuló hosszú távú kutatási programokat.
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Or. en

Indokolás

A peszticid-használat hosszú távú hatásai nemzeti és európai szinten további figyelmet 
érdemlő terület képeznek. Az egészségre gyakorolt akut és krónikus hatásokról nemzeti szinten 
nem gyűjtenek következetesen információkat, és rendszeres információhiány mutatkozik, amit 
ennek az irányelvnek kezelnie kell.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 49
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek 
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a számos peszticidek 
használatából származó kockázatokat, 
különösen az egészségre gyakorolt akut és 
krónikus hatásukat, a nyilvánosságot 
jobban kell tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

A tagállamoknak nyomon kell követniük a 
peszticid-használat környezetre és emberi
egészségre gyakorolt hatásait, és adatokat 
kell gyűjteniük erről, továbbá támogatniuk 
kell a peszticid-használat hatásaira 
irányuló hosszú távú kutatási programokat.

Or. en

Indokolás

A peszticid-használat hosszú távú hatásai nemzeti és európai szinten további figyelmet 
érdemlő terület képeznek. Az egészségre gyakorolt akut és krónikus hatásokról nemzeti szinten 
nem gyűjtenek következetesen információkat, és rendszeres információhiány mutatkozik, amit 
ennek az irányelvnek kezelnie kell.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 50
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek (7) Figyelembe véve a peszticidek 
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használatából származó lehetséges
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

használatából származó lehetséges
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól olyan kampányok révén, 
amelyek növelik a tudatosságot a 
nyilvánosság (különösen a peszticidek nem 
üzleti felhasználói) körében, továbbá a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén, hogy 
biztosítsák a nyilvánosság jobb 
tájékoztatását.

Or. pl

Indokolás

A peszticidek széles körű felhasználása rámutat arra, hogy ez a kérdés nem csak az üzleti 
felhasználókat, hanem az egész társadalmat érinti, emiatt megfelelő célzott tájékoztató 
kampányokra van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 51
(7) preambulumbekezdés

(7) Figyelembe véve a peszticidek 
használatából származó lehetséges 
kockázatokat, a nyilvánosságot jobban kell 
tájékoztatni a peszticid-használat 
kockázatairól tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

(7) Figyelembe véve a peszticidek 
használatából származó kockázatokat, 
különösen az egészségre gyakorolt akut és 
krónikus hatásukat és környezeti 
hatásukat, a fogyasztókat és a 
nyilvánosságot jobban kell tájékoztatni a 
peszticid-használat kockázatairól és 
veszélyeiről tudatosító kampányok, a 
kiskereskedők által nyújtott információk és 
más megfelelő intézkedések révén.

A tagállamoknak nyomon kell követniük a 
peszticid-használat környezetre és emberi 
egészségre gyakorolt hatásait, ideértve a 
mérgezéses eseteket is, és adatokat kell 
gyűjteniük erről, továbbá támogatniuk kell 
a peszticid-használat hatásaira irányuló 
hosszú távú kutatási programokat.

Or. en
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Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy a fogyasztókat és a nyilvánosságot tájékoztatni kell a peszticidek 
emberi egészségre gyakorolt akut és krónikus hatásairól, valamint környezeti hatásukról is. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 52
(9) preambulumbekezdés

(9) Mivel a gépekről és a 95/16/EK irányelv 
módosításáról (átdolgozás) szóló, 2006. 
május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv a peszticidek kijuttatását 
szolgáló berendezések forgalomba 
hozatalára vonatkozó, a környezetvédelmi 
követelmények teljesítését biztosító 
szabályokról rendelkezik, az ilyen 
berendezésekből származó, peszticidek által 
okozott káros hatások további csökkentése 
érdekében helyénvaló a már használatban 
lévő, peszticidek kijuttatását szolgáló 
berendezésekre vonatkozó rendszeres 
műszaki vizsgálati rendszer előírása.

(9) Mivel a gépekről és a 95/16/EK irányelv 
módosításáról (átdolgozás) szóló, 2006. 
május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv a peszticidek kijuttatását 
szolgáló berendezések forgalomba 
hozatalára vonatkozó szabályokról 
rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a 
peszticidek felhasználói optimalizálják a 
kezelés hatékonyságát, így biztosítva 
környezetvédelmi követelmények 
teljesítését, az ilyen berendezésekből
származó, peszticidek által okozott káros 
hatások további csökkentése érdekében 
helyénvaló a már használatban lévő, 
peszticidek kijuttatását szolgáló 
berendezésekre vonatkozó rendszeres 
műszaki vizsgálati rendszer előírása.

Or. pl

Indokolás

Szükséges pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 53
(10) preambulumbekezdés

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést engedélyezési eljáráshoz kell 
kötni annak biztosítása érdekében, hogy 
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egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva.

permetezésre csak akkor lerüljön sor, ha 
ennek egyértelmű előnye van, és különösen 
csak akkor, ha valamennyi 
környezetvédelmi és egészségügyi 
követelményt teljesítik, és válsághelyzetben 
erre szükség van.

Or. nl

Indokolás

A permetezés kívánatos eszköz, feltéve, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelő 
peszticideket használnak ehhez. Azonban a környezetvédelmi és egészségügyi követelményeket 
mindig be kell tartani ebben az összefüggésben. Az engedélyezési eljárásnak azonban 
válsághelyzetek esetén rugalmasnak kell lennie.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman

Módosítás: 54
(10) preambulumbekezdés

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva.

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva, és az elérhető
legjobb technológiát alkalmazzák a 
sodródás csökkentésére (pl. alacsony 
sodrású szórófejek), továbbá ez nem érinti 
hátrányosan a lakosok és a járókelők 
egészségét.

Or. en

Indokolás

A légi permetezés más permetezési módszerekkel szemben nem kínál környezeti előnyöket. 
Nem szabad eltéréseket lehetővé tenni olyan területeken, ahol hátrányos hatás érheti a 
lakosok és járókelők egészségét, például nagy népsűrűségű vidéki térségekben vagy a 
lakosság és veszélyeztetett csoportok által használt közeli területeken, mint például az 
iskoláknál.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline 
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Lucas+ Frédérique Ries

Módosítás: 55
(10) preambulumbekezdés

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva.

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést tiltani kell.

Or. en

Indokolás

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Módosítás: 56
(10) preambulumbekezdés

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
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összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva.

összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva, és nem éri 
hátrányos hatás a lakosok és a járókelők 
egészségét.

Or. en

Indokolás

Nem szabad eltéréseket lehetővé tenni olyan területeken, ahol hátrányos hatás érheti a 
lakosok és járókelők egészségét, például nagy népsűrűségű vidéki térségekben vagy a 
lakosság által használt közeli területeken.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 57
(10) preambulumbekezdés

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva.

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést bejelentési eljáráshoz kell kötni 
annak biztosítása érdekében, hogy azt csak 
ott alkalmazzák, ahol ennek egyértelmű 
előnye és környezetvédelmi haszna van más 
permetezési eljárásokkal összehasonlítva, 
vagy ahol nincsenek elérhető vagy arányos 
megvalósítható alternatívák.

Or. de

Indokolás

There would seem to be no point in imposing a general ban on the aerial spraying of plant 
protection products when at the same time it is clear that in certain specific situations, in 
particular steep-slope viticulture, this application method is the only viable one. Any 
requirement to obtain a special derogation would inevitably generate considerable, and 
unnecessary, red tape and costs. The notification procedure referred to in the amendment 
would also create considerable red tape. It would make more sense to exclude viticulture-
related uses of plant protection products from the scope of this requirement, thereby making 
additional authorisation procedures superfluous.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 58
(10) preambulumbekezdés

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva.

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
egészségre és a környezetre. A peszticidek 
légi permetezését ezért ezen irányelv 
hatálybalépésével meg kell tiltani. Bizonyos 
szigorúan korlátozott és irányított feltételek 
mellett azonban azonban végrehajtható. 
Ezenkívül légi permetezés esetén részletes 
tájékoztatást kell adni az érintett 
területeken élő embereknek.

Or. fr

Indokolás

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d’encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 59
(10) preambulumbekezdés

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 

(10) A peszticidek légi permetezése, 
különösen a permetsodródásból adódóan, 
jelentős mértékű káros hatást gyakorolhat az 
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egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva.

egészségre és a környezetre. Ezért a légi 
permetezést általánosan tiltani kell az ettől 
való eltérés lehetőségével, ahol ennek 
egyértelmű előnye és környezetvédelmi 
haszna van más permetezési eljárásokkal 
összehasonlítva, vagy ahol nincs más 
megvalósítható alternatíva. Az eltérésekre 
irányadó feltételeket úgy kell meghatározni, 
hogy minimalizálják az olyan nem kívánt 
hatások előfordulásának kockázatát, 
amelyek negatív hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre és a környezetre.

Or. pl

Indokolás

Az eltérésekre irányadó feltételeket egyértelműen meg kell határozni, hogy megakadályozzák 
az e rendelkezéssel való visszaéléseket, és segítsenek biztosítani az irányelv célkitűzéseinek 
teljesebb körű teljesítését.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 60
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, a geológiai és topográfiai 
jellemzőktől, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
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lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy adott esetben meg kell szüntetni.

területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy adott esetben meg kell szüntetni.

Or. pl

Indokolás

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 61
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell 

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák szélessége legalább 10 méter, 
méretük pedig különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért – az 
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csökkenteni, vagy adott esetben meg kell 
szüntetni.

integrált kártevő-szabályozás előírásainak 
alkalmazásán túl – nagy mértékben 
csökkenteni kell, vagy adott esetben meg 
kell szüntetni.

Or. fr

Indokolás

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 62
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző sávok 
vagy sövények kialakításával. A védőzónák 
mérete különösen a talaj sajátosságaitól, az 
éghajlattól, a vízfolyás nagyságától és az 
érintett terület mezőgazdasági jellemzőitől 
függ. A peszticidek használata az 
ivóvízkivételre szánt területeken, 
közlekedési útvonalakon, például vasúti 
vágányokon, vagy azok mentén, zárt vagy 
különösen áteresztő felületeken a vízi 
környezet szennyezésének magasabb 
kockázatához vezethet. Az ilyen területeken 
a peszticid-használatot ezért a lehető 

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért – a növényvédő 
szerekre vonatkozó engedélyezési eljárás 
részeként – szükséges különös figyelmet 
fordítani a felszíni és felszín alatti vizek 
szennyezésének elkerülésére azáltal, hogy 
meghatározzák az ilyen termékek 
használatára irányadó megfelelő 
szabályokat és rendelkezéseket.
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legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

Or. de

Indokolás

When plant protection products are used, the provisions governing the use of the specific 
product, or the requirement to employ loss-reducing methods, as laid down in the official 
authorisation procedure, must be complied with. These provisions already lay down, for 
example, the distance which must be kept from bodies of water, so that the call for further 
requirements of this kind is superfluous. What is more, the use of plant protection products in 
drinking-water protection areas is already governed by national drinking water area 
regulations, in the overall context of the European drinking water regulation, and therefore 
need not be dealt with again here.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Módosítás: 63
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy adott esetben meg kell szüntetni.

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák szélessége legalább 10 méter a 
talaj sajátosságaitól, az éghajlattól, a 
vízfolyás nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függően. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy meg kell szüntetni.

Or. en
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Indokolás

Meg kell határozni a védőzónák minimális méretét.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman

Módosítás: 64
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy adott esetben meg kell szüntetni.

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák szélessége legalább 10 méter a 
talaj sajátosságaitól, az éghajlattól, a 
vízfolyás nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függően. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy adott esetben meg kell szüntetni.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni a védőzónák minimális méretét.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 65
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a (11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
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növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy adott esetben meg kell szüntetni.

növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, mint például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy adott esetben meg kell szüntetni.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 66
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét, 
valamint a más útvonalakon, például nagy 
hatótávolságú szállításon keresztüli 
peszticidszennyezést csökkentő, vízfolyások 
melletti kötelező permetezésmentes övezetek 
és sövények kialakításával. A 
permetezésmentes övezetek szélessége
különösen a talaj sajátosságaitól, az 
éghajlattól, a vízfolyás nagyságától és az 
érintett terület mezőgazdasági jellemzőitől 
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mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell 
csökkenteni, vagy adott esetben meg kell 
szüntetni.

függ, de legalább 100 méter. A peszticidek 
használata az ivóvízkivételre szánt 
területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért meg 
kell szüntetni, és nem vegyi alternatívákat 
kell használni.

Or. en

Indokolás

A peszticid-használatnak jelentős externális költségei vannak. Egyedül az Egyesült 
Királyságban a peszticidek ivóvízből való eltávolításának költsége évente 120 millió £. A 
teljes költség az EU valamennyi tagállamában öszesítve ennél jóval nagyobb. Bizonyított, 
hogy a peszticidek jelentős távolságokra jutnak el, ami azzal a kockázattal járhat, hogy a 
felszíni és felszín alatti vizek számos forrásból szennyeződnek. Ezért a vízi környezet 
szennyeződésének elkerülése érdekében alapvető intézkedésekre van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 67
(11) preambulumbekezdés

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak való kitettségét 
csökkentő, vízfolyások melletti ütköző 
sávok vagy sövények kialakításával. A 
védőzónák mérete különösen a talaj 
sajátosságaitól, az éghajlattól, a vízfolyás 
nagyságától és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőitől függ. A 
peszticidek használata az ivóvízkivételre 
szánt területeken, közlekedési útvonalakon, 
például vasúti vágányokon, vagy azok 
mentén, zárt vagy különösen áteresztő 
felületeken a vízi környezet szennyezésének 
magasabb kockázatához vezethet. Az ilyen 

(11) A vízi környezet különösen érzékeny a 
növényvédő szerekre. Ezért szükséges 
különös figyelmet fordítani a felszíni és 
felszín alatti vizek szennyezésének 
elkerülésére a megfelelő intézkedések 
megtételével, például a víztömegek 
permetsodródásnak vagy a lefolyásnak való 
kitettségét csökkentő, vízfolyások melletti 
ütköző sávok vagy sövények kialakításával. 
A védőzónák szélességének legalább 15 
méternek kell lennie a talaj sajátosságaitól, 
az éghajlattól, a vízfolyás nagyságától és az 
érintett terület mezőgazdasági jellemzőitől 
függően. A peszticidek használata az 
ivóvízkivételre szánt területeken, 
közlekedési útvonalakon, például vasúti 
vágányokon, vagy azok mentén, zárt vagy 
különösen áteresztő felületeken a vízi 
környezet szennyezésének magasabb 
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területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell 
csökkenteni, vagy adott esetben meg kell 
szüntetni.

kockázatához vezethet. Az ilyen területeken 
a peszticid-használatot ezért meg kell tiltani.

Or. en

Indokolás

A vízfolyások körüli 15 méteres védőzóna ideális megoldás a peszticidek permetsodrásának 
vagy lefolyásának csökkentésére. Dániában például a kormány 10–12 méteres védőzónát 
irányzott elő a vízfolyások és a tavak körül több mint 10 m2 területen, és ennek az irányelvnek 
meg kell haladnia az egyes tagállamokban a gyakorlatban már megvalósított intézkedéseket, 
hogy a legmagasabb szintű védelmet érjék el. Az ivóvízkivonásra szolgáló területeken meg 
kell tiltani a peszticid-használatot.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 68
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető legkisebb 
mértékűre kell csökkenteni, vagy adott 
esetben meg kell szüntetni.

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon és szabadidős 
létesítményeken, játszótereken és a közcélú 
egészségügyi létesítmények közelében 
(klinikák, kórházak, rehabilitációs 
központok, szanatóriumok, szeretetházak), 
a lakosság peszticideknek való kitételéből 
származó kockázatok magasak. Az ilyen 
területeken a peszticid-használatot ezért a 
lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, 
vagy adott esetben meg kell szüntetni.

Or. pl
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Indokolás

A sportpályákat gyakran szabadidős létesítményekkel együtt alakítják ki. A szabadidős 
létesítményeket ezért sporttevékenységekre is használják. Az ilyen létesítményeket és az ezeket 
használó embereket nem szabad kitenni a peszticidszennyezésnek.

Az olyan területeket, ahol egészségügyi létesítmények (klinikák, kórházak, rehabilitációs 
központok, szanatóriumok, szeretetházak stb.) találhatók, védeni kell a peszticidek káros 
hatásával szemben.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Módosítás: 69
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például lakóterületeken, 
közparkokban, sportpályákon, játszótereken, 
a lakosság peszticideknek való kitételéből 
származó kockázatok magasak. Az ilyen 
területeken és ezek környékén a peszticid-
használatot ezért meg kell tiltani.

Or. en

Indokolás

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
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not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 70
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például lakóterületeken, 
közparkokban, sportpályákon, játszótereken, 
a lakosság peszticideknek való kitételéből 
származó kockázatok magasak. Az ilyen 
területeken és ezek környékén a peszticid-
használatot ezért meg kell tiltani.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság elismerte, hogy a peszticideknek való kitettség kockázata a nyilvánosság 
által használt területeken nagy. Ezért figyelembe véve azokat az egészségre gyakorolt ismert 
akut és krónikus káros hatásokat, amelyeket a peszticidexpozíció válthat ki, meg kell tiltani a 
peszticid-használatot azokon a területeken, ahol a lakosságot expozíció érheti.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 71
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 

(12) Az ilyen területekre vonatkozó 
közösségi célkitűzések elérése érdekében a 
növényvédő szerek használatának 
csökkentésére irányuló intézkedések 
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79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

követelhetők meg nagyon érzékeny 
területeken, mint például a vadon élő 
madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Ezt a 
szempontot kellően figyelembe kell venni a 
fokozottan védett területekre irányuló 
nemzeti cselekvési és gazdálkodási 
tervekben. Más helyeken, például 
közparkokban, sportpályákon, játszótereken, 
az engedélyezési eljárás részeként 
meghatározott, növényvédőszer-használatra 
irányadó rendelkezéseknek biztosítaniuk 
kell, hogy a nyilvánosság nincs nagyobb 
expozíciós kockázatnak kitéve ilyen 
termékek által, és/vagy az ilyen termékek 
használatát a lehető legkisebb mértékűre 
csökkentik.

Or. de

Indokolás

Az engedélyezett növényvédő szerek használatának javasolt korlátozása technikailag nem 
megfelelő és elfogadhatatlan. Az úgynevezett érzékeny területeken a növényvédő szerek 
használatának korlátozása olyan kockázatokra utal, amelyeket az engedélyezésre és 
felhasználásra irányadó szigorú nemzeti rendelkezések kizárnak. Az engedélyezési eljárás 
részeként meghatározott, felhasználásra irányadó rendelkezések kizárják az emberi 
egészséget és a környezetet érintő kockázatokat, így feleslegessé teszik a további 
rendelkezéseket.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 72
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
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i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például lakóterületeken,
közparkokban, iskolákban, sportpályákon, 
játszótereken, a lakosság peszticideknek 
való kitételéből származó kockázatok 
magasak. Az ilyen területeken és ezek 
környékén a peszticid-használatot ezért meg 
kell tiltani.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság elismerte, hogy a peszticideknek való kitettség kockázata a nyilvánosság 
által használt területeken nagy. Ezért figyelembe véve azokat az egészségre gyakorolt ismert 
akut és krónikus káros hatásokat, amelyeket a peszticidexpozíció válthat ki, meg kell tiltani a 
peszticid-használatot azokon a területeken, ahol a lakosságot expozíció érheti, különös 
tekintettel – de nem kizárólagosan – a veszélyeztetett csoportok védelmére, mint például a 
csecsemők, gyermekek, terhes nők, idősek, a már megbetegedett emberek, és azok, akik adott 
esetben gyógykezelésben részesülnek.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 73
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például lakóterületeken, 
közparkokban, sportpályákon, 
iskolapályákon és játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken és 
ezek környékén a peszticid-használatot ezért
meg kell tiltani, és nem vegyi alternatívákat 
kell használni.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Bizottság elismerte, hogy a peszticideknek való kitettség kockázata a nyilvánosság 
által használt területeken nagy. Ezért figyelembe véve azokat az egészségre gyakorolt ismert 
akut és krónikus káros hatásokat, amelyeket a peszticidexpozíció válthat ki, meg kell tiltani a 
peszticid-használatot azokon a területeken és azok környékén, ahol a lakosságot expozíció 
érheti (főleg, ha fennáll a kockázata a tartós expozíciónak, mint például a kezelt területek 
környékén élő lakosok esetében), különös tekintettel – de nem kizárólagosan – a 
veszélyeztetett csoportok védelmére.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 74
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például lakóterületeken, 
közparkokban, sportpályákon, játszótereken, 
a lakosság peszticideknek való kitételéből 
származó kockázatok magasak. Az ilyen 
területeken és ezek környékén a peszticid-
használatot ezért meg kell tiltani, és nem 
vegyi alternatívákat kell használni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság elismerte, hogy a peszticideknek való kitettség kockázata a nyilvánosság 
által használt területeken nagy. Ezért figyelembe véve azokat az egészségre gyakorolt ismert 
akut és krónikus káros hatásokat, amelyeket a peszticidexpozíció válthat ki, meg kell tiltani a 
peszticid-használatot azokon a területeken, ahol a lakosságot expozíció érheti, különös 
tekintettel – de nem kizárólagosan – a többi veszélyeztetett csoport mellett a kockázati 
tényezőknek különösen kitett csoportok védelmére, mint például a csecsemők, gyermekek, 
terhes nők, idősek, a már megbetegedett emberek, és azok, akik adott esetben gyógykezelésben 
részesülnek.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 75
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Az ilyen területeken a 
peszticid-használatot ezért a lehető 
legkisebb mértékűre kell csökkenteni, vagy 
adott esetben meg kell szüntetni.

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny területeken, 
mint például a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-
i 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében 
védett Natura 2000 területeken. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
peszticideknek való kitételéből származó 
kockázatok magasak. Ezért ezeken a 
területeken legkésőbb 2015-ig meg kell 
tiltani a peszticid-használatot a 2000/60/EK 
irányelv 4. cikkében meghatározott védett 
területek tekintetében végrehajtandó 
előírások elérése érdekében.

Or. fr

Indokolás

A módosításra a vízről szóló keretirányelvvel való összhang érdekében van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 76
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, 
kártevőkre vonatkozó ellenőrző 
intézkedések célzottabb alkalmazásához 
vezet, ideértve a peszticideket is. Ezért a 
szabályozás hozzájárul az emberi egészséget 
és a környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 

törölve
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kártevő-szabályozást, valamint meg kell
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

Or. pl

Indokolás

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 77
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
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szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát. A 
tagállamoknak gazdasági eszközöket kell 
használniuk az integrált kártevő-
szabályozás támogatására és a peszticid-
használat kockázatainak csökkentésére.

Or. en

Indokolás

Általában a gazdasági eszközök jelentik a leghatékonyabb módszert a környezeti kockázatok 
csökkentésére.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 78
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez, és lehetővé teszi a peszticid-
használat visszaszorítását. A tagállamoknak 
elő kell segíteniük a kis peszticid 
felhasználású gazdálkodást, különösen az 
integrált kártevő-szabályozást és a 
biogazdálkodást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamoknak kötelezővé kell tenniük az 
integrált kártevő-szabályozás módszereinek 
és gyakorlatainak alkalmazását a 
gazdálkodás típusának megfelelően. Az 
általános és egyedi integrált kártevő-
szabályozás módszereinek és 
gyakorlatainak kifejlesztésére nyújtott 
finanszírozás egyik eszközeként be kell 
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vezetni a peszticidek adóztatását.

Or. fr

Indokolás

Európai szinten meg kell határozni az integrált kártevő-szabályozás általános és egyedi 
szabályait. Ezeket a rendszereket minimumként kell életbe léptetni valamennyi mezőgazdasági 
földterületen, kivéve a biogazdálkodás keretében művelt területeket. 2014-ig e szabályok 
alkalmazását a KAP-támogatások feltételévé kell tenni. Ezen túlmenően a tagállamoknak 
támogatniuk kell a biogazdálkodás fejlesztését, azét a rendszerét, amely nem használ 
szintetikus peszticideket. Az adó- és díjrendszerekről bebizonyosodott, hogy több európai 
országban a peszticid-használat csökkentésének jó módszerét képezik. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy olyan rendszereket válasszanak, amelyek megfelelnek igényeiknek.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 79
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez, és lehetővé teszi a peszticid-
használat visszaszorítását. A tagállamoknak 
elő kell segíteniük a kis peszticid 
felhasználású gazdálkodást, különösen az 
integrált kártevő-szabályozást, valamint meg 
kell teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamoknak kötelezővé kell tenniük az 
integrált kártevő-szabályozás módszereinek 
és gyakorlatainak alkalmazását a 
gazdálkodás típusának megfelelően. Be kell 
vezetni a peszticidek adóztatását, ahogy az 
általános és egyedi integrált kártevő-
szabályozás módszereinek és 
gyakorlatainak kifejlesztésére nyújtott 
finanszírozásra irányuló intézkedéseket is.
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Or. fr

Indokolás

Európai szinten meg kell határozni az integrált kártevő-szabályozás általános és egyedi 
szabályait. Ezeket a rendszereket minimumként kell életbe léptetni valamennyi mezőgazdasági 
földterületen, kivéve a biogazdálkodás keretében művelt területeket. 2014-ig e szabályok 
alkalmazását a KAP-támogatások feltételévé kell tenni. Ezen túlmenően a tagállamoknak 
támogatniuk kell a biogazdálkodás fejlesztését, azét a rendszerét, amely nem használ 
szintetikus peszticideket. Az adó- és díjrendszerekről bebizonyosodott, hogy több európai 
országban a peszticid-használat csökkentésének jó módszerét képezik. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy olyan rendszereket válasszanak, amelyek megfelelnek igényeiknek.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 80
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul a peszticid-használat és az 
emberi egészséget és a környezetet érintő 
kockázatok további csökkentéséhez. A 
tagállamoknak elő kell segíteniük a kis 
peszticid felhasználású gazdálkodást, 
különösen az integrált kártevő-szabályozást 
és a biogazdálkodást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

A tagállamok felhasználják a szükséges 
pénzügyi eszközöket a gazdálkodóknak 
nyújtandó tanácsadásra és képzésre.

Or. en

Indokolás

Az integrált kártevő-szabályozás és a biogazdálkodás tudásintenzív módszerek, így az 
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integrált kártevő-szabályozásra és biogazdálkodásra való átállás során nagy szükség van a 
képzésre és a tanácsadásra.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 81
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez és a peszticid-használat 
általános csökkentéséhez. A tagállamoknak 
elő kell segíteniük a biogazdálkodást és a 
kis peszticid felhasználású gazdálkodást, 
különösen az integrált kártevő-szabályozást, 
valamint meg kell teremteniük az integrált 
kártevő-szabályozási technikák 
végrehajtásához szükséges feltételeket. 
Továbbá a tagállamok végrehajtják az 
integrált kártevő-szabályozás kötelező 
termény-specifikus szabványait. 

Or. en

Indokolás

A nem vegyi módszerek használata nem szorítkozhat az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak előmozdítására, hanem ki kell terjednie a biogazdálkodásra és az 
integrált kártevő-szabályozás terményspecifikus szabványaira is. 

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 82
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
gazdálkodók általi alkalmazása a 
rendelkezésre álló, kártevőkre vonatkozó 
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vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

Or. sv

Indokolás

Az integrált kártevő-szabályozás rendkívül fontos, mivel a feltétlenül szükséges szintre 
korlátozza a vegyi peszticidek használatát. Ezért nagy jelentőséggel bír az olyan feltételek 
megteremtése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az integrált kártevő-
szabályozás alkalmazását. Másrészt azonban az integrált kártevő-szabályozás általános 
szabványai nem tehetők operatív követelménnyé, mivel nagy regionális eltérések léteznek a 
Közösségben, és ezért a környezeti hatást csökkentő intézkedéseket illetően eltérő 
követelmények vannak érvényben. Jelentős adminisztratív problémák és terhek is 
felmerülhetnek, ha az integrált kártevő-szabályozást a közös agrárpolitika szerinti kölcsönös 
megfeleltetés egyik feltételévé akarják tenni.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 83
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez és a peszticid-használat 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
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kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást és a biogazdálkodás 
keretében művelt földterületek növelését, 
valamint meg kell teremteniük az integrált 
kártevő-szabályozási technikák 
végrehajtásához szükséges feltételeket. 
Továbbá a tagállamok végrehajtják az 
integrált kártevő-szabályozás kötelező 
termény-specifikus szabványait. 
A peszticidtermékekre kivetett díjakat az 
integrált kártevő-szabályozás általános és 
terményspecifikus módszereinek és 
gyakorlatainak finanszírozására és a 
biogazdálkodás keretében művelt 
földterületek növelésére irányuló 
intézkedések egyikévé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A nem vegyi módszerek használata nem szorítkozhat az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak előmozdítására, hanem ki kell terjednie a biogazdálkodásra és az 
integrált kártevő-szabályozás terményspecifikus szabványaira is. A peszticidekre bevezetett 
adó- és díjrendszerekről bebizonyosodott, hogy több európai országban sikeres módjai a 
peszticid-használat csökkentésére irányuló intézkedések finanszírozásának. A tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy a különböző adó- és díjrendszerek közül azt válasszák ki, 
amelyik leginkább megfelel az igényeiknek.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 84
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 

(14) A növényvédelem, valamint a kártevő-
és termésszabályozás nem vegyi módszerei 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok 
csökkentéséhez, azzal a céllal, hogy 
megszüntesse azokat. A tagállamoknak elő 
kell segíteniük a kis peszticid felhasználású 
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kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 
szabványainak használatát.

gazdálkodást, különösen a nem vegyi 
növényvédelmi módszereket és a kártevő- és 
termésszabályozást, valamint meg kell 
teremteniük a nem vegyi növényvédelmi 
módszerek és a kártevő- és 
termésszabályozás technikáinak 
végrehajtásához szükséges feltételeket. 
Továbbá a tagállamok ösztönzik a termény-
specifikus szabványok, továbbá a 
növényvédelem, valamint a kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi 
alternatíváinak használatát.

Or. en

Indokolás

Egyes peszticideket pusztán „kozmetikai” célra használnak, ami nem kapcsolódik 
meghatározott kártevőkhöz vagy betegségekhez, ezért nem szolgálja a kártevő-szabályozást 
vagy a növényvédelmet. Figyelembe véve az elismert kockázatokat és az emberi egészségre 
gyakorolt akut és krónikus káros hatásokat, amelyeket a tematikus stratégia hatásvizsgálata 
átfogóbban részletez, a tagállamoknak támogatniuk és ösztnözniük kell a növényvédelem, 
valamint a kártevő- és termésszabályozás nem vegyi alternatíváinak széles körű bevezetését.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 85
(14) preambulumbekezdés

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozást, valamint meg kell 
teremteniük az integrált kártevő-
szabályozási technikák végrehajtásához 
szükséges feltételeket. Továbbá a 
tagállamok ösztönzik az integrált kártevő-
szabályozás termény-specifikus 

(14) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános és terményspecifikus 
szabványainak gazdálkodók általi 
alkalmazása a rendelkezésre álló, kártevőkre 
vonatkozó ellenőrző intézkedések célzottabb 
alkalmazásához vezet, ideértve a 
peszticideket is. Ezért a szabályozás 
hozzájárul az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatok további 
csökkentéséhez és a peszticid-használat 
csökkentéséhez. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a kis peszticid felhasználású 
gazdálkodást, különösen az integrált 
kártevő-szabályozás és a biogazdálkodás 
általános és terményspecifikus szabványait.
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szabványainak használatát.

Or. en

Indokolás

A nem vegyi módszerek használata nem szorítkozhat az integrált kártevő-szabályozás 
általános szabványainak előmozdítására, hanem ki kell terjednie a biogazdálkodásra és az 
integrált kártevő-szabályozás terményspecifikus szabványaira is.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 86
(14a) preambulumbekezdés(új)

(14a) A „szennyező fizet” elv nem 
alkalmazandó az ezen irányelv 
végrehajtásához kapcsolódó költségekre. A 
peszticidtermékekre kivetett díjakra ezért a 
tagállamoknak a nemzeti cselekvési terveik 
végrehajtásának finanszírozásaként kell 
tekinteniük. 

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a termelőknek a peszticid-használat externális költségeivel kapcsolatos 
felelősségét. A peszticidtermékekre kivetett díj/adó egy opciót jelent a tagállamok számára, 
hogy csökkentsék a peszticid-használatot, és külön bevételeket teremtsenek elő a nemzeti 
cselekvési terveikhez kapcsolódó költségek fedezésére.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 

Wijkman + Anne Laperrouze

Módosítás: 87
(15) preambulumbekezdés

(15) Fel kell mérni a peszticid-használat 
egészségre és környezetre gyakorolt káros 
hatásainak és kockázatainak csökkentésében 
elért haladást. Erre a harmonizált kockázati 
indikátorok a megfelelő eszközök, 
amelyeket közösségi szinten kell kialakítani. 

(15) Fel kell mérni a peszticid-használat 
alkalmazásának, valamint az egészségre és 
környezetre gyakorolt káros hatásainak és 
kockázatainak csökkentésében elért haladást. 
Erre a harmonizált felhasználási és 
kockázati indikátorok a megfelelő eszközök, 
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A tagállamoknak az említett indikátorokat 
kell használniuk nemzeti szintű 
kockázatkezelésre és jelentéstételi célokra, 
amíg a Bizottság kiszámítja a közösségi 
szinten elért haladás értékeléséhez 
használandó indikátorokat. Amíg a közös 
indikátorok nem állnak rendelkezésre, a 
tagállamok jogosultak nemzeti indikátoraik 
használatára.

amelyeket közösségi szinten kell kialakítani. 
A tagállamoknak az említett indikátorokat 
kell használniuk nemzeti szintű 
kockázatkezelésre és 
használatcsökkentésre, valamint 
jelentéstételi célokra, amíg a Bizottság 
kiszámítja a közösségi szinten elért haladás 
értékeléséhez használandó indikátorokat. 
Amíg a közös indikátorok nem állnak 
rendelkezésre, a tagállamok jogosultak 
nemzeti indikátoraik használatára.

Or. en

Indokolás

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 88
(15) preambulumbekezdés

(15) Fel kell mérni a peszticid-használat 
egészségre és környezetre gyakorolt káros 
hatásainak és kockázatainak csökkentésében
elért haladást. Erre a harmonizált kockázati 
indikátorok a megfelelő eszközök, 

(15) Fel kell mérni a peszticid-használat 
egészségre és környezetre gyakorolt káros 
hatásainak és kockázatainak megelőzésében
elért haladást. Erre a harmonizált kockázati 
indikátorok a megfelelő eszközök, 
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amelyeket közösségi szinten kell kialakítani. 
A tagállamoknak az említett indikátorokat 
kell használniuk nemzeti szintű 
kockázatkezelésre és jelentéstételi célokra, 
amíg a Bizottság kiszámítja a közösségi 
szinten elért haladás értékeléséhez 
használandó indikátorokat. Amíg a közös 
indikátorok nem állnak rendelkezésre, a 
tagállamok jogosultak nemzeti indikátoraik 
használatára.

amelyeket közösségi szinten kell kialakítani. 
A tagállamoknak az említett indikátorokat 
kell használniuk nemzeti szintű 
kockázatkezelésre és jelentéstételi célokra, 
amíg a Bizottság kiszámítja a közösségi 
szinten elért haladás értékeléséhez 
használandó indikátorokat. Amíg a közös 
indikátorok nem állnak rendelkezésre, a 
tagállamok jogosultak nemzeti indikátoraik 
használatára, aminek összhangban kell 
lennie ezen irányelv követelményeivel, és 
kapcsolódnia kell a peszticid-használat 
egészségügyi és környezeti kockázataihoz 
is. Az összes többi jelentős érdekelt fél 
részvétele mellett a nyilvánosságnak is részt 
kell vennie a nemzeti indikátorok 
meghatározásában. Ez magában foglalja 
azt a követelményt is, hogy a nyilvánosság 
részvételének elősegítése érdekében teljes 
körű nyilvános hozzáférést kell biztosítani 
az információkhoz.

Or. en

Indokolás

Az emberi egészséget illetően a kockázatokat és a káros hatásokat teljes mértékben el kell 
hárítani, nem pusztán csak csökkenteni kell. Világossá kell tenni a tagállamok számára, hogy 
a nemzeti indikátorok a peszticid-használat egészségügyi és környezeti kockázataira is 
vonatkoznak. Azt is nyilvánvalóvá kell tenni a tagállamok számára, hogy melyek a 
nyilvánosság részvételének követelményei a nemzeti indikátorok kialakításában, valamint az 
azokra irányuló munkában és módosításokban, hogy ez összhangban legyen a nyilvánosság 
részvételét előíró 2003/35/EK irányelv szellemével.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 89
(15) preambulumbekezdés

(15) Fel kell mérni a peszticid-használat
egészségre és környezetre gyakorolt káros 
hatásainak és kockázatainak csökkentésében 
elért haladást. Erre a harmonizált kockázati 
indikátorok a megfelelő eszközök, 
amelyeket közösségi szinten kell kialakítani. 
A tagállamoknak az említett indikátorokat 

(15) Fel kell mérni a peszticidek 
használatának és azoknak az egészségre és 
környezetre gyakorolt káros hatásainak és 
kockázatainak csökkentésében elért haladást. 
Erre a harmonizált kockázati indikátorok a 
megfelelő eszközök, amelyeket közösségi 
szinten kell kialakítani. A tagállamoknak az 
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kell használniuk nemzeti szintű 
kockázatkezelésre és jelentéstételi célokra, 
amíg a Bizottság kiszámítja a közösségi 
szinten elért haladás értékeléséhez 
használandó indikátorokat. Amíg a közös 
indikátorok nem állnak rendelkezésre, a 
tagállamok jogosultak nemzeti indikátoraik 
használatára.

említett indikátorokat kell használniuk 
nemzeti szinten a peszticidcsökkentés 
szabályozása és a kockázatcsökkentés 
érdekében, valamint jelentéstételi célokra, 
amíg a Bizottság kiszámítja a közösségi 
szinten elért haladás értékeléséhez 
használandó indikátorokat. Amíg a közös 
indikátorok nem állnak rendelkezésre, a 
tagállamok jogosultak nemzeti indikátoraik 
használatára. Hatályba kell léptetni a 
nyilvánosság teljes körű részvételére és az 
információkhoz való hozzáférésre 
vonatkozó rendelkezéseket.

Or. fr

Indokolás

Azzal, hogy az indikátorok közé felveszik a peszticid-használat és annak kockázatának 
csökkentésében elért haladás mérésére szolgáló eszközöket is, a tagállamok képesek lesznek 
megfelelni a környezetvédelemre vonatkozó közösségi cselekvési tervben meghatározott 
céloknak, amely előírja a peszticidek emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentését, és általánosabban ezen anyagok fenntartható használatának elérését, továbbá a 
peszticidek kockázatainak és használatának jelentős, átfogó csökkentését.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges és Christa Klaß

Módosítás: 90
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) A „szennyező fizet” elv 
alkalmazásának céljából a Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia annak megfelelő 
módjait, hogy miként vonja be a 
növényvédő szerek és/vagy azok 
hatóanyagainak gyártóit az olyan károkkal 
foglalkozó vagy azokat helyreállító 
munkába, amelyeket a növényvédő szerek 
használata okoz az emberi egészség és a 
környezet számára.

Or. de

Indokolás

Ahogy az európai egészség- és környezetvédelmi politika más területein is, a gyártóknak 
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felelniük kell a növényvédő szerek és/vagy azok hatóanyagai által okozott károkért is.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 91
1. cikk

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz 
létre a peszticidek az emberi egészségre és a 
környezetre kifejtett hatásának 
csökkentésével, úgy, hogy az összhangban 
legyen a szükséges növényvédelemmel.

Ez az irányelv keretet hoz létre a peszticidek 
az emberi egészségre és a környezetre 
kifejtett hatásának elhárítására az 
elővigyázatosság elvének megfelelően, és 
ösztönzi a növényvédelem nem vegyi 
alternatíváinak támogatását és elfogadását. 

Or. en

Indokolás

Az emberi egészséget illetően a kockázatokat és a káros hatásokat teljes mértékben el kell 
hárítani, nem pusztán csak csökkenteni kell. A peszticidek közegészségügyre, állatokra, az 
állatvilágra és a szélesebb környezetre gyakorolt káros hatásainak kiküszöbölésére valós 
megoldást csak az kínál, ha megelőző megközelítést alkalmaznak valóban fenntarható nem 
vegyi módszerek széles körű elfogadásával. Ez sokkal inkább összhangban lenne a 
fenntartható növényvédelem célkitűzésével. Az elővigyázatosság elvének a peszticidpolitika 
valamennyi szempontjának alapjául szolgáló elvvé kell válnia. 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Módosítás: 92
1. cikk

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz létre 
a peszticidek az emberi egészségre és a 
környezetre kifejtett hatásának 
csökkentésével, úgy, hogy az összhangban 
legyen a szükséges növényvédelemmel.

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz létre 
a peszticidek az emberi egészségre és a 
környezetre kifejtett hatásának és 
használatának csökkentésével az 
elővigyázatosság elvével összhangban, 
ösztönözve a növényvédelem nem vegyi 
alternatíváinak támogatását és elfogadását.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell az összhangot a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus 
programmal és a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló javasolt rendelettel. Amíg 
a nem vegyi alternatívák gazdaságos áron elérhetők a piacon, a peszticidek helyett ezeket kell 
használni.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 93
1. cikk

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz létre 
a peszticidek az emberi egészségre és a 
környezetre kifejtett hatásának 
csökkentésével, úgy, hogy az összhangban 
legyen a szükséges növényvédelemmel.

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz létre 
a peszticid-használat és a peszticidek az 
emberi egészségre és a környezetre kifejtett 
hatásának csökkentésével az 
elővigyázatosság elve alapján.

Or. fr

Indokolás

Az elővigyázatosság elve lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a növényvédelem 
összefüggésében prioritást élvezzen az egészség- és környezetvédelem. Itt a szándék – ahogy 
az értékelésére és engedélyezésére irányadó elv is – az, hogy az elővigyázatosság elve egy 
olyan stratégiát vonjon maga után, amely a potenciálisan veszélyes tulajdonságaikat 
figyelembe véve csökkentené a peszticidek használatát.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 94
1. cikk

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz létre 
a peszticidek az emberi egészségre és a 
környezetre kifejtett hatásának 
csökkentésével, úgy, hogy az összhangban 
legyen a szükséges növényvédelemmel.

Ez az irányelv a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérését célzó keretet hoz létre 
a peszticidek használatának és az emberi 
egészségre és a környezetre kifejtett 
hatásának csökkentésével a „nem, hacsak” 
elv alkalmazásán keresztül, ami azt jelenti, 
hogy a növénytermesztésben vagy más 
kártevő-szabályozási alkalmazásban nem 
használnak peszticideket, kivéve, ha 
megállapítják, hogy nem áll rendelkezésre 
más módszer, gyakorlat vagy rendszer a 
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kártevők által okozott túlságosan nagy kár 
elhárítására.

Or. en

Indokolás

Elsőbbséget kell élveznie a kártevő-szabályozás nem vegyi rendszereinek, mielőtt 
peszticideket használnának. Ez az elv szolgál az integrált kártevő-szabályozási rendszer 
alapjául is.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás: 95
2. cikk (1) bekezdés

(1) Ezt az irányelvet a növényvédő szerek 
formájában megjelenő peszticidekre kell 
alkalmazni, a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló, […]/EK 
rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően.

(1) Ezt az irányelvet a következő formában 
megjelenő peszticidekre kell alkalmazni:
a) növényvédő szerek a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló, […]/EK 
rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően;

b) biocid termékek a biocid termékek 
forgalomba hozataláról szóló, 1998. 
február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben1 meghatározottak 
szerint, amelyek az V. mellékletében 
meghatározott 14–19. terméktípusba 
tartoznak.
1 HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 
2006/140/EK irányelvvel (HL L 414., 2006.12.30., 
78. o.) módosított irányelv.

Or. en

Indokolás

A kártevő-szabályozási termékek nagyon hasonlítanak a növényvédő szerekhez (PPP-k). 
Ugyanazokat a hatóanyagokat tartalmazhatják, mint a PPP-k, és néha az összetételük is 
megegyezik (pl. a rágcsálóirtó termékek mindkét jogszabály hatálya alá tartozhatnak, attól 
függően, hogy PPP-kre alkalmazzák őket, vagy a higiénia vagy a közegészségügy védelmében 
használják). Az alkalmazási módszerek is nagyon hasonlóak lehetnek, pl. néhány 
közegészségügyi rovarölő terméket, amelyek a biocid termékekről szóló irányelv hatálya alá 
tartoznak, légi permetezéssel használják, ahogy egyes PPP-ket is. Egyes kártevő-szabályozási 
termékeket belterekben használnak (pl. riasztószerek), ezért ezek közvetlen expozíciónak 
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tehetik ki az embereket.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 96
2. cikk (1) bekezdés

(1) Ezt az irányelvet a növényvédő szerek 
formájában megjelenő peszticidekre kell 
alkalmazni, a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló, […]/EK 
rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően.

(1) Ezt az irányelvet a növényvédő szerek 
formájában megjelenő peszticidekre kell 
alkalmazni, a mezőgazdasági és nem 
mezőgazdasági felhasználású növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló, 
[…]/EK rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Az intézkedéseket a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági felhasználásokra egyaránt 
alkalmazni kell.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 97
2. cikk (2) bekezdés

(2) Ezt az irányelvet minden egyéb 
vonatkozó közösségi jogszabály sérelme 
nélkül kell alkalmazni.

(2) Ezt az irányelvet minden egyéb 
vonatkozó közösségi jogszabály sérelme 
nélkül és a fenntartható peszticidek 
használatát előmozdító nemzeti fiskális 
intézkedésekre kell alkalmazni.

Or. nl

Indokolás

Ha a tagállamok úgy kívánják, szabadon megválaszthatják, hogy fiskális eszközökkel 
mozdítják elő a peszticidek fenntarthatóbb használatát.
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 98
2. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok támogatást nyújthatnak 
vagy fiskális intézkedéseket fogadhatnak el 
a fenntarhatóbb növényvédő szerek 
használatának előmozdítása érdekében. Ezt 
többek között a nem vegyi termékek 
kivételével az összes termékre kivetett 
peszticidadó bevezetésével tehetik meg. 

Or. nl

Indokolás

Ha a tagállamok úgy kívánják, szabadon megválaszthatják, hogy fiskális eszközökkel 
mozdítják elő a peszticidek fenntarthatóbb használatát.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 99
2. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Ezen irányelv rendelkezései nem 
akadályozhatják meg a tagállamokat 
abban, hogy a peszticidek korlátozása vagy 
betiltása során az elővigyázatosság elvét 
alkalmazzák.

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 100
3. cikk b) pont

b) „üzleti felhasználó”: valamennyi olyan 
természetes vagy jogi személy, aki 
peszticidek használatát szakmai 
tevékenysége keretében végzi, beleértve a 
kezelőket, technikusokat, alkalmazókat, 
önálló vállalkozókat a gazdálkodási és a nem 

(b) „felhasználó”: valamennyi olyan 
természetes vagy jogi személy, aki 
peszticidek használatát tevékenysége 
keretében végzi, beleértve a kezelőket, 
technikusokat, alkalmazókat, önálló 
vállalkozókat a gazdálkodási és a nem 
gazdálkodási ágazatokban. A felhasználók 
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gazdálkodási ágazatokban; közé tartoznak a golfpályák, teniszklubok és 
más szabadidős létesítmények, valamint az 
önkormányzatok a nyilvános parkjaikkal és 
olyan létesítményeikkel, mint az 
autóparkolók, utak, vasúti infrastruktúra 
stb.;
(Ez a módosítás az egész jogalkotási 
szövegre vonatkozik; elfogadása mindenütt 
megfelelő változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. de

Indokolás

Az angol szöveg a „professional user” kifejezést használja. Ennek német fordítása, a 
„gewerblicher Anwender”, helytelen. Az irányelvet nem csak egyedül a gazdálkodókhoz kell 
intézni, hanem annak a növényvédő szerek valamennyi felhasználójára vonatkoznia kell.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 101
3. cikk d) pont

d) „tanácsadó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki a peszticid
használatára vonatkozó tanácsot ad, 
beleértve az önálló tanácsadó szolgálatokat, 
kereskedelmi ügynököket, 
élelmiszergyártókat vagy adott esetben 
kiskereskedőket;

d) „tanácsadó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki rendelkezik a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
tanácsadás nyújtására jogosító, a tagállam 
által ehhez megkövetelt képzéssel vagy 
végzettséggel, a növényi termék 
előállításának helye szerinti ország által 
engedélyezett felhasználások és a Közösség 
által megállapított maradványérték-határok 
összefüggésében;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 102
3. cikk e) pont

e) „peszticid kijuttatásához használt 
berendezés”: kifejezetten a peszticidek vagy 
peszticideket tartalmazó termékek 

(e) „peszticid kijuttatásához használt 
berendezés”: a peszticidek vagy 
peszticideket tartalmazó termékek 
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kijuttatására tervezett berendezés; kijuttatására használt berendezés;

Or. nl

Indokolás

Az eszközöket nem minden esetben kell kifejezetten növényvédelmi célra tervezni ahhoz, hogy 
ilyen célokra felhasználhatók legyenek. A megfogalmazást ezért módosítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás: 103
3. cikk g) pont

g) „légi permetezés”: peszticidek légi 
járművel vagy helikopterrel történő 
bármilyen kijuttatása;

„légi permetezés”: peszticidek levegőben 
repülő járművel történő bármilyen 
kijuttatása;

Or. en

Indokolás

A „légi permetezés” jelenlegi fogalommeghatározása nem terjed ki a peszticidek levegőből 
történő alkalmazásának összes lehetőségére. A peszticideket más, levegőben repülő 
járművekből is ki lehet szórni, amelyek eltérnek a légi járművektől vagy a helikopterektől.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 104
3. cikk h) pont

h) „integrált kártevő-szabályozás”: 
integrált kártevő-szabályozás a(z) […]/EK 
rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően;

törölve

Or. pl

Indokolás

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
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zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 105
3. cikk ia) pont (új)

ia) „a növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszerei”: 
olyan kártevő-szabályozási és -kezelési 
technikák, amelyek nem rendelkezek vegyi 
tulajdonságokkal. A növényvédelem és 
kártevő- és termésszabályozás nem vegyi 
módszerei közé tartozik a vetésforgó, a 
fizikai és mechanikai szabályozás és a 
természetes hasznos szervezetek 
szabályozása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 106
3. cikk ia) pont (új)

ia) „a növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszerei”: 
olyan kártevő-szabályozási és -kezelési 
technikák, amelyek nem vesznek igénybe 
vegyi tulajdonságokat. A növényvédelem és 
kártevő- és termésszabályozás nem vegyi 
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módszerei közé tartozik a vetésforgó, a 
fizikai és mechanikai szabályozás és a 
természetes hasznos szervezetek 
szabályozása;

Or. en

Indokolás

A peszticidek közegészségügyre, állatokra, az állatvilágra és a szélesebb környezetre 
gyakorolt káros hatásainak kiküszöbölésére valós megoldást csak az kínál, ha megelőző és 
valóban fenntarható megközelítést alkalmaznak a növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek előtérbe helyezésével. Ez sokkal inkább 
összhangban lenne a fenntartható növényvédelem célkitűzésével, mint a növények, rovarok és 
más életformák kiiírtására tervezett összetett vegyi anyagok, amelyek nem sorolhatók a 
fenntartható megoldások közé.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 107
3. cikk ia) pont (új)

ia) „az alkalmazás gyakorisága”: 
kihasználtsági mutató, amely kifejezi 
azoknak az alkalmaknak az általános 
számát, amikor egy mezőgazdasági 
földterület az előírt dózissal kezelhető, 
amelyet az egyes értékesített peszticidek 
összesített mennyisége alapján számítanak 
ki;

Or. fr

Indokolás

La fréquence de traitement ou la fréquence de l’application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
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actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 108
3. cikk ia) és ib) pont (új)

ia) „használatcsökkentés”: a peszticidek 
alkalmazásainak csökkentése, amely nem 
szükségszerűen a mennyiségtől függ;
ib) „kezelési gyakoriság indexe”: a 
hatóanyagok azon rögzített szabványos 
dózisán alapul, amely egy hektárnyi terület 
kezeléséhez szükséges a szóban forgó 
kártevővel szemben. Ezért nem 
szükségszerűen függ a mennyiségtől, és a 
használatcsökkentés értékelésére 
használható.

Or. en

Indokolás

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 109
4. cikk, cím

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek 
kockázatainak és az azoktól való függésnek 
a csökkentésére

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek 
egészségügyi és környezeti kockázatainak, 
valamint a peszticidektől való függés 
megakadályozására, valamint a nem vegyi 
alternatívák elfogadásának előmozdítására 
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és ösztönzésére

Or. en

Indokolás

Az emberi egészséget illetően a kockázatokat és a negatív hatásokat teljes mértékben el kell 
hárítani, nem pusztán csak csökkenteni kell. Világossá kell tenni a tagállamok számára, hogy 
a nemzeti cselekvési tervek célja a peszticid-használat egészségügyi és környezeti 
kockázatainak együttes elhárítása.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 110
4. cikk, cím

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek 
kockázatainak és az azoktól való függésnek 
a csökkentésére

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek 
kockázatainak és az azoktól való függésnek 
a minimalizálására

Or. nl

Indokolás

Fontos a lehető legkisebbre csökkenteni a peszticid-használat negatív hatásait.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 111
4. cikk, cím és (-1) bekezdés (új)

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek 
kockázatainak és az azoktól való függésnek 
a csökkentésére

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek 
kockázatainak és használatának 
csökkentésére

(-1) Egy éven belül a tagállamok 
háttérjelentést fogadnak el, hogy 
azonosítsák a peszticid használatának és 
kockázatainak nemzeti trendjeit és azokat a 
kiemelt területeket és növényeket, 
amelyekkel a nemzeti cselekvési tervben 
foglalkozni kell. 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 112
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

(1) A tagállamok a gazdálkodói 
szövetségekkel, a környezetvédelmi 
szervezetekkel, az iparral és más érdekelt 
felekkel folytatott konzultációt követően 
nemzeti cselekvési terveket fogadnak el, 
amelyek célokat, intézkedéseket és 
menetrendeket állapítanak meg a peszticidek 
kockázatai – beleértve a veszélyeket is – és 
az azoktól való függés csökkentésére.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira, valamint az adott nemzeti, 
regionális és helyi feltételekre.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 113
4. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
mutatókat és menetrendeket állapítanak meg 
a peszticidek használata és kockázatai –
beleértve a veszélyeket is – és az azoktól 
való függés csökkentésére a kiindulási évtől 
kezdve. Nemzeti céljaik rögzítésekor a 
tagállamok figyelembe veszik az EU 50%-
os használatcsökkentési célját a kiindulási 
évtől számított 10 éven belül, valamint a 
már érvényben lévő nemzeti csökkentési 
célokat.

Or. en
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Indokolás

Az EU-ban túlzott mértékben használják a peszticideket, ezért mind gazdasági, mind 
környezeti szempontból nagyon jelentős megtakarításokra lenne lehetőség. Mivel a 
tagállamok eltérő erőfeszítéseket tesznek a peszticid-használat csökkentése érdekében, nem 
lehetséges olyan egységes csökkentési célt kikényszeríteni, amely minden tagállamra 
alkalmazandó. A tagállamoknak így egyéni csökkentési célokat kell meghatározniuk, amelyek 
figyelembe veszik és biztosítják az EU átfogó 50%-os csökkentési céljának megvalósítását.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 114
4. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

A tagállamok nemzeti cselekvési terveket 
fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

A tagállamok a gazdálkodói és bortermelői 
szövetségekkel, a környezetvédelmi 
szervezetekkel, valamint az érintett ipari és 
más ágazatokkal folytatott konzultációt 
követően nemzeti cselekvési terveket 
fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy a nemzeti cselekvési tervek hatékonyak és megvalósíthatóak legyenek, 
azokat az érdekelt felekkel együttműködve kell kidolgozni.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 115
4. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

A nemzeti cselekvési tervek magukban 
foglalják a 13. cikkben említett integrált 
kártevő-szabályozást, prioritást adva a nem 
vegyi növényvédelmi intézkedéseknek.

Or. nl
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Indokolás

Ösztönözni kell az integrált növényvédelmet.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 116
4. cikk (1) bekezdés

A tagállamok nemzeti cselekvési terveket 
fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket 
állapítanak meg a peszticidek kockázatai –
beleértve a veszélyeket is – és az azoktól 
való függés csökkentésére.

(1) Az ezen irányelv hatálybalépését követő 
évben a tagállamok jelentést készítenek, 
amelyben maghatározzák a peszticid-
használatra jellemző tendenciákat és 
problémákat, és azonosítják a peszticid-
használat és az ahhoz kapcsolódó 
kockázatok csökkentésére vonatkozó 
mutatókat és célkitűzéseket.
Két éven belül a tagállamok nemzeti 
cselekvési terveket fogadnak el azon 
kötelező mennyiségi célkitűzés 
megvalósítása érdekében, amely a 
referenciaévtől számított öt éven belül a 
peszticidek alkalmazási gyakoriságának 
25%-os csökkentését irányozza elő európai 
szinten, figyelemmel a már elfogadott 
csökkentési célkitűzésekre, továbbá a 
referenciaévtől számított tíz éven belül a 
peszticidek alkalmazási gyakoriságának 
50%-os csökkentését európai szinten, 
figyelemmel a már elfogadott csökkentési 
célkitűzésekre.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A peszticid-használat csökkentésének 
kiszámítására szolgáló referenciaértékként 
használt éves értéknek meg kell felelnie az 
ezen irányelv hatálybalépését megelőző 
három naptári év átlagos 
kihasználtságának.

Or. fr
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Indokolás

A mennyiségi csökkentési célkitűzések elengedhetetlen elemei a kockázatcsökkentési 
programoknak. A tagállamok nemzeti cselekvési programjainak egyértelmű célokat kell 
tartalmazniuk a peszticid-használat csökkentésére vonatkozó menetrendekhez kapcsolódóan. 
Rögzíteni kell a kezelési gyakoriság indexének csökkentésére irányuló célt, ami 5 éven belül 
25%-os, 10 éven belül pedig 50%-os csökkentést irányoz elő. A kezelési gyakoriság indexe a 
környezetterhelés mutatója, amely azt fejezi ki, hogy egy mezőgazdasági földterületet 
hányszor lehet kezelni szabványos dózissal.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 117
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
mutatókat és menetrendeket állapítanak meg 
a peszticidek használata és kockázatai –
beleértve a veszélyeket is – és az azoktól 
való függés csökkentésére a kiindulási évtől 
kezdve, és azokat indokolatlan késedelem 
nélkül végrehajtják.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
egészségügyi, társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásaira. A nemzeti cselekvési 
tervekre vonatkozó minimumkövetelmények 
a IIb. mellékletben szereplő iránymutató 
dokumentumban vannak felsorolva.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy a nemzeti cselekvési tervekben világos mutatókat és célokat kell 
meghatározni.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 118
4. cikk (1) bekezdés
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(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek egészségügyi és 
környezeti kockázatainak – beleértve a 
veszélyeket is – megszüntetése és az azoktól 
való függés csökkentése, továbbá a 
növényvédelem nem vegyi alternatíváinak 
támogatása és széles körű elfogadása 
érdekében.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
egészségügyi, társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásaira, valamint az érdekelt 
felek valamennyi jelentős csoportjára.

Or. en

Indokolás

A peszticidek emberekre, állategészségügyre és környezetre gyakorolt káros hatásainak 
kiküszöbölésére valós megoldást csak az kínál, ha megelőző megközelítést alkalmaznak a 
növényvédelem és kártevő- és termésszabályozás valóban fenntarható, nem vegyi 
módszereinek széles körű bevezetésével. Ez sokkal inkább összhangban lenne a fenntartható 
növényvédelem célkitűzésével.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 119
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket 
állapítanak meg a peszticidek kockázatai –
beleértve a veszélyeket is – és az azoktól 
való függés csökkentésére.

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat és 
mutatókat rögzítenek a peszticidek 
kockázatainak és használatának 
csökkentésére a kiindulási évtől számított 5 
és 10 éven belül. Az EU-cél az alkalmazás 
gyakoriságának 25%-os csökkentése a 
kiindulási évtől számított 5 éven belül és 
50%-os csökkentése 10 éven belül. A 
tagállamok az EU-célok és a már érvényes 
nemzeti csökkentési célok
figyelembevételével rögzítik nemzeti 
céljaikat.
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A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
egészségügyi, társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásaira. A nemzeti cselekvési 
tervekre vonatkozó minimumkövetelmények 
a IIb. mellékletben vannak felsorolva.

Or. en

Indokolás

E módosítás világos menetrendet ad a nemzeti cselekvési tervek kidolgozásához. Ezenkívül a 
mennyiségi csökkentési célok fontos elemeit képezik a kockázat-/használatcsökkentési 
programoknak. 

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Módosítás: 120
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére, és azokat indokolatlan 
késedelem nélkül végrehajtják. A nemzeti 
cselekvési tervek minimumként 
tartalmazzák a következőket:
a) a(z) …/…/… rendeletben meghatározott, 
biológiai peszticidektől eltérő peszticidek és 
alacsony kockázatú anyagok tekintetében a 
kezelési gyakoriság indexében mért 
mennyiségi használatcsökentési célok. A 
kezelési gyakoriság indexét hozzáigazítják 
az egyes tagállamok sajátos feltételeihez. A 
kezelési gyakoriság indexét haladéktalanul 
közölni kell a Bizottsággal jóváhagyás 
céljából. A különös aggodalomra okot adó 
hatóanyagok (a REACH-rendelet 57. 
cikkében meghatározottak szerint) 
tekintetében a csökkentési cél legalább 
50%-os csökkentés a kezelési gyakoriság 
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2005. évre kiszámított indexéhez képest 
2013 végéig, kivéve, ha a tagállam igazolni 
tudja, hogy az 1995–2004-es időszak egy 
másik referenciaéve alapján már egy 
összehasonlítható vagy magasabb célt ért 
el;
b) a tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. 
május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1 alapján toxikusként 
vagy nagyon toxikusként osztályozott 
peszticid-összetételek tekintetében a 
mennyiségi használatcsökkentési célt 
értékesített mennyiségben mérik. Ez a cél 
legalább 50%-os csökkentés a 2005-ös 
évhez képest számítva 2013 végéig, kivéve, 
ha a tagállam igazolni tudja, hogy az 1995–
2004-es időszak egy másik referenciaéve 
alapján már egy összehasonlítható vagy 
magasabb célt ért el;

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
egészségügyi, társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásaira.
1 HL L 200.,1999.7.30.,1. o. A legutóbb az 
1907/2006/EK rendelettel (HL L 396., 2006.12.30., 
1. o.) módosított irányelv.

Or. en

Indokolás

A biológiai peszticidek és alacsony kockázatú anyagok tekintetében nincs szükség 
korlátozásra. A különös aggodalomra okot adó hatóanyagok tekintetében (pl. mutagén, 
rákkeltő anyagok) a csökkentési cél legalább 50%-os csökkentés a kezelési gyakoriság 2005. 
évre kiszámított indexéhez képest 2013 végéig. A fennmaradó peszticidek tekintetében a 
kezelési gyakoriság indexét használják (amelyet hozzáigazítanak az egyes tagállamok sajátos 
feltételeihez). A toxikusként vagy nagyon toxikusként osztályozott peszticid-összetételek 
tekintetében a mennyiségi használatcsökkentési célt értékesített mennyiségben mérik, amely 
legalább 50%.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 121
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére és az ezen irányelv 5. és 16. 
cikkében előírt intézkedések végrehajtása 
érdekében.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, közegészségügyi, gazdasági és 
környezeti hatásaira.

Or. fr

Indokolás

E módosítás összekapcsolja a nemzeti cselekvési terveket és a keretirányelv rendelkezéseit. Ez 
azt is jelenti, hogy vizsgálható a közegészségügyi hatás is.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 122
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok nemzeti cselekvési terveket 
fogadnak el, amelyek célokat, 
intézkedéseket és menetrendeket állapítanak 
meg a peszticidek kockázatai – beleértve a 
veszélyeket is – és az azoktól való függés 
csökkentésére.

Ezen irányelv hatálybalépését követően 
legkésőbb egy évvel a tagállamok nemzeti 
cselekvési terveket fogadnak el, amelyek 
célokat, intézkedéseket és menetrendeket 
állapítanak meg a peszticidek kockázatai –
beleértve a veszélyeket is – és az azoktól 
való függés minimalizálására, és hogy 
ösztönözzék a nem vegyi növényvédelmi 
módszerek használatát. A céladatok 
megfelenek a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 4. cikkének 
(1) bekezdésében és 16. cikkében 
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meghatározott rendelkezéseknek.
A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
hatásaira.

A nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és 
felülvizsgálata során a tagállamok megfelelő 
figyelmet fordítanak a tervezett intézkedések 
egészségügyi, társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásaira.
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Or. nl

Indokolás

Fontos a lehető legkisebbre csökkenteni a peszticid-használat nem kívánt szempontjait. 
Ezenkívül fontos, hogy a nemzeti cselekvési tervek részben a vízről szóló keretirányelvben 
meghatározott célkitűzéseken alapuljanak. 

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 123
4. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A kiindulási év az irányelv 
hatálybalépése előtti utolsó három naptári 
év (januártól decemberig) átlagos 
használata és a kockázatai.

Or. en

Indokolás

A módosítás világossá teszi, hogy a nemzeti cselekvési tervekben pontos mutatókat és célokat 
kell meghatározni.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto 
Musacchio

Módosítás: 124
4. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A kezelés gyakorisági indexében mért 
általános használatcsökkentési célokkal
párhuzamosan a nemzeti cselekvési tervek 
minimumkövetelményként egyedi 
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csökkentési célokat is bevezetnek a 
következő anyagok tekintetében:
a) a különös aggodalomra okot adó 
hatóanyagok (a REACH-rendelet 57. 
cikkében meghatározottak szerint) 
tekintetében a csökkentési cél legalább 
50%-os csökkentés a kezelési gyakoriság 
2005. évre kiszámított indexéhez képest 
2013 végéig, kivéve, ha a tagállam igazolni 
tudja, hogy az 1995–2004-es időszak egy 
másik referenciaéve alapján már egy 
összehasonlítható vagy magasabb célt ért 
el;
b) a toxikusként vagy nagyon toxikusként 
osztályozott peszticid-összetételek 
tekintetében a mennyiségi 
használatcsökkentési célt értékesített 
mennyiségben mérik. Ez a cél legalább 
50%-os csökkentés a 2005-ös évhez képest 
számítva 2013 végéig, kivéve, ha a tagállam 
igazolni tudja, hogy az 1995–2004-es 
időszak egy másik referenciaéve alapján 
már egy összehasonlítható vagy magasabb 
célt ért el.

Or. en

Indokolás

A módosítás világossá teszi, hogy a nemzeti cselekvési tervekben pontos mutatókat és célokat 
kell meghatározni

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 125
4. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A nemzeti cselekvési tervek 
kidolgozása és végrehajtása közösségi 
finanszírozásból támogatható.

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 126
4. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A Bizottság kétéves jelentést készít, 
amelyben bemutatja a cselekvési tervek 
végrehajtásának eredményeit, különös 
tekintettel a kockázatcsökkentésre 
valamennyi tagállamban.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 127
4. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés 

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven belül 
nemzeti cselekvési terveikről tájékoztatják a
Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven belül 
nemzeti cselekvési terveikről tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot. A 
Bizottság az Interneten keresztül a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi 
a nemzeti cselekvési terveket és a 
végrehajtás eredményeit.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési terveknek nyilvánosnak, végrehajtásuknak pedig átláthatónak kell 
lenniük.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 128
4. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül nemzeti cselekvési terveikről 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot.

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónapon 
belül elfogadott nemzeti cselekvési 
terveikről tájékoztatják a Bizottságot és a 
többi tagállamot.
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A nemzeti cselekvési terveket legalább öt 
évente felül kell vizsgálni, és az azokon 
végzett minden változtatást haladéktalanul 
jelenteni kell a Bizottságnak.

A nemzeti cselekvési terveket kétévente 
legalább egyszer felül kell vizsgálni, és az 
azokon végzett minden változtatást 
haladéktalanul jelenteni kell a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a peszticid-használat kockázatait és az egészségre gyakorolt káros hatásait, 
valamint azt, hogy a Bizottság elismerte, hogy hiányosságok vannak a jelenlegi jogi 
keretrendszerben, és az nem foglalkozik kellően a tényleges használati szakasszal, a 
tagállamoknak 3 évnél rövidebb időtartamon belül kell közölniük a Bizottsággal elfogadott 
nemzeti cselekvési terveiket. A nemzeti cselekvési terveket kétévente legalább egyszer felül kell 
vizsgálni, hogy megvizsgálják a változásokat vagy a fejleményeket. 

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 129
4. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül nemzeti cselekvési terveikről 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot.

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
nemzeti cselekvési terveikről tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

Ezen irányelv hatálybalépését követően két 
éven belül a tagállamok megvizsgálják 
annak lehetőségeit, hogy a lehető 
legkisebbre csökkentsék a peszticidek 
használatát az összes jelentős növényeiknél, 
mégpedig az integrált kártevő-szabályozás 
terményspecifikus módszereinek és 
gyakorlatainak meghatározásával.

A nemzeti cselekvési terveket legalább öt 
évente felül kell vizsgálni, és az azokon 
végzett minden változtatást haladéktalanul 
jelenteni kell a Bizottságnak.

A nemzeti cselekvési terveket legalább 
három évente felül kell vizsgálni, és az 
azokon végzett minden változtatást 
haladéktalanul jelenteni kell a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek rendszeres felülvizsgálata és egy terményspecifikus integrált 
kártevő-szabályozás végrehajtása a kockázat- és használatcsökkentés elérésének 
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kulcsfontosságú elemei. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 130
4. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül nemzeti cselekvési terveikről 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot.

(2) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
megvizsgálják annak lehetőségeit, hogy a 
lehető legkisebbre csökkentsék a peszticidek 
használatát az összes, gazdaságaikban 
termelt növényüknél azzal a céllal, hogy 
életbe léptessék az integrált kártevő-
szabályozás specifikus módszereit és 
gyakorlatait.

A nemzeti cselekvési terveket legalább öt 
évente felül kell vizsgálni, és az azokon 
végzett minden változtatást haladéktalanul 
jelenteni kell a Bizottságnak.

A nemzeti cselekvési terveket legalább 
három évente felül kell vizsgálni, és az 
azokon végzett minden változtatást 
haladéktalanul jelenteni kell a Bizottságnak.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervek rendszeres felülvizsgálata és az integrált kártevő-szabályozás 
szabályainak bevezetése a kulcsa a peszticid-használat és az ahhoz kapcsolódó kockázatok 
tényleges csökkentésének.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 131
4. cikk (2) bekezdés (2a) albekezdés (új)

(2a) A Bizottság internetes portált indít, 
amelynek célja tájékoztatni a 
nyilvánosságot a nemzeti cselekvési 
tervekről, ezek módosításairól és 
végrehajtásuk fő eredményeiről.

Or. fr
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Indokolás

A módosítás a nyilvánosság tájékoztatásának és az átláthatóságnak az előmozdítására 
irányul.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + Frédérique 

Ries

Módosítás: 132
4. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság – adott esetben – a (2) 
bekezdéssel összhangban jelentett 
információt harmadik országok 
rendelkezésére bocsátja.

(3) A Bizottság a (2) bekezdéssel 
összhangban jelentett információt harmadik 
országok és a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságot teljes körűen be kell vonni a nemzeti cselekvési tervek tervezésébe, 
kialakításába, végrehajtásába, az azzal kapcsolatos munkákba, a nyomon követésébe és 
módosításaiba, hogy ez összhangban legyen a nyilvánosság részvételét előíró 2003/35/EK 
irányelv szellemével (Caroline Lucas).

A nyilvánosságnak joga van tájékozódni az egészséget és a környezetet érintő ügyekben. A 
nemzeti cselekvési tervekre vonatkozó információkat az Interneten keresztül hozzáférhetővé 
kell tenni au Európai Bizottság weboldalán (Frédérique Ries).

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 133
4. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok a (2) bekezdés szerint 
nyújtott információkat a nyilvánosság 
számára elérhetővé teszik egy weboldalon.

Or. fr

Indokolás

Az egyértelműség és átláthatóság érdekében a nyilvánosságnak hozzáférést kell kapnia az 
ilyen típusú információkhoz, többek között annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
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nyilvánosság részvételét a nemzeti cselekvési programok kidolgozásában, felülvizsgálatában 
és nyomon követésében.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 134
4. cikk (4) bekezdés

(4) A 2003/35/EK irányelv 2. cikkében 
meghatározott, a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
nemzeti cselekvési tervek előkészítésére és 
módosítására.

(4) A 2003/35/EK irányelv 2. cikkében 
meghatározott, a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
nemzeti háttérjelentések elkészítésére, 
valamint a nemzeti cselekvési tervek 
előkészítésére és módosítására. Valamennyi 
érdekelt féllel és a szélesebb körű 
nyilvánossággal konzultálni kell a nemzeti 
háttérjelentések és a nemzeti cselekvési 
tervek valamennyi szempontjáról, beleértve 
a tervezést, a kialakítást, a végrehajtást, az 
azzal kapcsolatos munkákat, a nyomon 
követést és a módosításokat is. Biztosítani 
kell az érdekelt felek kiegyensúlyozott 
képviseletét, köztük azokét is, akiket a 
felhasználás hátrányosan érint.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítani kívánja a nyilvánosság részvételét a nemzeti háttérjelentések és a 
nemzeti cselekvési tervek ekészítésében a nyilvánosság részvételét előíró 2003/35/EK 
irányelvvel összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 135
4. cikk (4) bekezdés

(4) A 2003/35/EK irányelv 2. cikkében 
meghatározott, a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
nemzeti cselekvési tervek előkészítésére és 
módosítására.

(4) A 2003/35/EK irányelv 2. cikkében 
meghatározott, a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
nemzeti cselekvési tervek előkészítésére és 
módosítására. Valamennyi érdekelt féllel és 



AM\662795HU.doc 73/193 PE 388.389v01-00

Külső fordítás

HU

a szélesebb körű nyilvánossággal 
konzultálni kell a nemzeti cselekvési tervek 
valamennyi szempontjáról, beleértve a 
tervezést, a kialakítást, a végrehajtást, az 
azzal kapcsolatos munkákat, a nyomon 
követést és a módosításokat is. Biztosítani 
kell az érdekelt felek kiegyensúlyozott 
képviseletét, köztük azokét is, akiket a 
peszticid-használat érint, mint például a 
vidéki lakosok és közösségek érdekeinek 
képviseletét.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvalóvá kell tenni a tagállamok számára, hogy melyek a nyilvánosság részvételének 
követelményei a nemzeti cselekvési tervek kialakításában, valamint az azokra irányuló 
munkában és módosításokban, hogy ez összhangban legyen a nyilvánosság részvételét előíró 
2003/35/EK irányelv szellemével. Valamennyi érdekelt felet be kell vonni a nemzeti cselekvési 
tervek összes szempontjába. Ennek ki kell terjednie a vidéki lakosok, a gazdálkodók (mind a 
biogazdálkodók, mind a hagyományosan gazdálkodók), a peszticidgyártók, valamint a 
környezetvédelmi és fogyasztói csoportok képviseletére.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 136
4. cikk (4) bekezdés

(4) A 2003/35/EK irányelv 2. cikkében 
meghatározott, a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
nemzeti cselekvési tervek előkészítésére és 
módosítására.

(4) A 2003/35/EK irányelv 2. cikkében 
meghatározott, a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni 
az alapvető nemzeti jelentések 
előkészítésére és a nemzeti cselekvési tervek 
előkészítésére és módosítására. Az illetékes 
hatóságoknak nyilvános konzultációs 
folyamatot kell kezdeményezniük, amely 
kiterjed a fogyasztók és a környezetvédelmi 
szövetségek képviseletére is.

Or. fr

Indokolás

A nyilvánosság részvételének a lehető legszélesebb körűnek kell lennie. A nyilvánosságba 
ezért nem csak a peszticidgyártók és -felhasználók, hanem a fogyasztók és a környezetvédelmi 
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szövetségek is beletartoznak.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 137
4. cikk (4) bekezdés (1a) albekezdés (új)

A gazdálkodók és bortermelők szervezeteit 
és a környezetvédelemmel foglalkozó 
szervezeteket, az ipari ágazatot és más 
fontos ágazatokat megfelelő módon és 
hatékonyan be kell vonni e tervek 
elkészítésébe és módosításába.

Or. fr

Indokolás

Hogy a nemzeti cselekvési tervek hatékonyak és reálisak legyenek, azokat az érdekelt felekkel 
együttműködve kell kidolgozni.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 138
4. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A tagállamoknak mechanizmusokat 
kell létrehozniuk a nemzeti cselekvési 
tervek bevezetésének finanszírozására, 
amelyet a peszticidekre kivetett adók vagy 
díjak rendszerén keresztül finanszíroznak.

Or. fr

Indokolás

A peszticidekre bevezetett adó- és díjrendszerekről bebizonyosodott, hogy több európai 
országban sikeres módjai a peszticid-használat csökkentésének. Ilyen rendszereket kell 
bevezetni az egész EU-ban, hogy ezek lehetővé tegyék a kockázatok és a peszticid-használat 
csökkentésére irányuló intézkedések finanszírozását, amire a nemzeti cselekvési tervek 
keretében kerül sor, továbbá az e tervek alapján elért eredmények nyomon követésére és 
jelentésére irányuló hatékony rendszerek finanszírozását. A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy olyan finanszírozási rendszert válasszanak ki, amelyik leginkább megfelel az 
igényeiknek 
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 139
4. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A tagállamok megerősítik arra 
irányuló eddigi erőfeszítéseiket,hogy 
ellenőrizzék és megakadályozzák a 
növényvédő szerek illegális használatát az 
érintett érdekelt felekkel 
együttműködésben.
A tagállamok rendszeresen jelentést tesznek 
az illegális használatra vonatkozó 
ellenőrzésekről.

Or. en

Indokolás

A növényvédő szerek fenntartható használatának alapvető követelménye az érvényes jogi 
követelmények teljes körű végrehajtása. A nemzeti hatóságoknak ezért jóval erőteljesebben 
kell végrehajtaniuk az érvényes jogszabályokat, és ténylegesen használniuk kell a meglévő 
ellenőrzési és végrehajtási követelményeket.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 140
4a. cikk (új)

(4a) A tagállamok megfelelő finanszírozást 
nyújtanak nemzeti cselekvési terveik 
végrehajtására, ami a peszticid termékekre 
kivetett djíakkal finanszírozható.

Or. en

Indokolás

Az adókról/díjakról bebizonyosodott, hogy a peszticidcsökkentésre irányuló intézkedések 
finanszírozásának sikeres eszközei számos országban, és mindegyik országban a nemzeti 
cselekvési tervek szerinti intézkedések finanszírozási eszközeként kell ezeket végrehajtani, 
beleértve a hatékony jelentési, nyomon követési és tájékoztatási (online) rendszereket is. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok választhassanak a különböző adó- és díjrendszerek 
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között, ők pedig az igényeiknek leginkább megfelelőt választják ki. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 141
5. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a megfelelő képzéshez.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a megfelelő képzéshez az összes 
tagállamban, és hogy meghatározzák az 
egész Közösségben kötelező 
minimumkövetelményeket.

Or. pl

Indokolás

A minimumkövetelmények bevezetése javítja a képzési szabványokat, és elősegíti a 
tapasztalatcserét a különböző tagállamok felhasználói között.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 142
5. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a megfelelő képzéshez.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a megfelelő képzéshez, idértve a 
rendelkezésre álló új információkra 
vonatkozó rendszeres frissítéseket is.

Or. en

Indokolás

Számos esetben a környezet és a mezőgazdasági termékek peszticidekkel való szennyeződése a 
megfelelő ismeretek hiányára vezethető vissza. Az üzleti felhasználóknak, forgalmazóknak és 
tanácsadóknak naprakésznek kell lenniük az összes rendelkezésre álló lényeges információt 
illetően. 
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 143
5. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a megfelelő képzéshez.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a megfelelő képzéshez, amely 
illeszkedik az integrált kártevő-
szabályozásban a szintjükhöz és sajátos 
szerepükhöz.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 144
5. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

A mikrovállalkozás formájában működő 
gazdaságok és pincészetek esetében a 
tagállamok biztosítják, hogy egy személy, 
aki a 3. cikk b) pontja értelmében vett üzleti 
felhasználóként dolgozik, részesüljön ilyen 
képzésben. 

Or. fr

Indokolás

Mikrovállalkozások esetében értelmetlen ragaszkodni ahhoz, hogy minden munkavállaló és a 
vezető is elvégezze a képzést. Elég egy személynek részt vennie a képzésen.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 145
5. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
felhasználók, forgalmazók és tanácsadók 
tudatában legyenek az illegális (hamis) 
növényvédő szerek létezésének és 
kockázatainak, és megfelelő képzést 
kapjanak, hogy azonosíthassák az ilyen 
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termékeket.

Or. en

Indokolás

A növényvédő szerek hamisítása és illegális kereskedelme jelentős probléma Európában. A 
növényvédő szerek hamisításával és illegális kereskedelmével kapcsolatos probléma kezelése 
érdekében fontos tudatosítani ezt a kérdést az üzleti felhasználókban és a forgalmazókban.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 146
5. cikk (2) bekezdés

(2) A 20. cikk (1) bekezdésében említett 
dátumtól számított két éven belül a 
tagállamok olyan tanúsítvány-rendszert 
hoznak létre, amely legalább az I. 
mellékletben felsorolt témákat tárgyaló teljes 
képzési szakaszon való részvételről
szolgáltat bizonyítékot.

(2) A 20. cikk (1) bekezdésében említett 
dátumtól számított három éven belül a 
tagállamok olyan tanúsítvány-rendszert 
hoznak létre, amely legalább arról szolgáltat 
bizonyítékot, hogy az I. mellékletben 
felsorolt témákat tárgyaló fogalmakat 
elsajátították.

A tanúsítványok kiadására és 
visszavonására vonatkozó feltételeket a 
rendszerek rögzítik. A tanúsítványok 
legfeljebb öt évig érvényesek.

Or. fr

Indokolás

A módosítás oka egy olyan időtartam meghatározásának szükségessége, amely 
összeegyeztethető a nemzeti cselekvési tervek bevezetésével kapcsolatos időtartammal. 
Lehetővé válik, hogy megállapítsák a tanúsítványok (amelyek érvényességét öt évre 
korlátozzák) kiadására és visszavonására vonatkozó feltételeket.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 147
5. cikk (2) bekezdés (1a) albekezdés (új)

A képzésen részt vevőnek kiadott 
tanúsítvány (amenyiben a képzésen részt 
vevő egy mikrovállalkozás formájában 
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működő gazdaság vagy pincészet üzleti 
felhasználója) az említett gazdaságra vagy 
pincészetre érvényes, különös tekintettel a 
6. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
rendelkezésekre. 

Or. fr

Indokolás

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 148
5. cikk (3) bekezdés

(3) A 18. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban az I. mellékletet a 
Bizottság módosíthatja a műszaki és 
tudományos fejlődéshez történő 
hozzáigazítás céljából.

törölve

Or. de

Indokolás

A 18. cikk (2) és (3) bekezdésének módosításából következő módosítás, mivel azokat törölni 
kell.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 149
5. cikk (3) bekezdés

(3) A 18. cikk (3) bekezdésében említett (3) A 18. cikk (3) bekezdésében említett 
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eljárással összhangban az I. mellékletet a 
Bizottság módosíthatja a műszaki és 
tudományos fejlődéshez történő 
hozzáigazítás céljából.

eljárással összhangban az I. mellékletet a 
Bizottság módosíthatja a műszaki és 
tudományos fejlődéshez történő 
hozzáigazítás céljából. Ennek megfelelően, 
és amennyiben az illetékes nemzeti 
hatóságok azt szükségesnek tekintik, a (2) 
bekezdésben említett tanúsítványok 
jogosultjai aktualizálják képzésüket.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Módosítás: 150
6. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint mérgezőként vagy nagyon 
mérgezőként besorolt peszticideket 
értékesítő forgalmazók rendelkeznek 
legalább egy olyan alkalmazottal, aki az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványt 
kapott, és aki az értékesítés helyén jelen van 
és elérhető, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fogyasztóknak a peszticid használatával 
kapcsolatban.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint mérgezőként vagy nagyon 
mérgezőként besorolt peszticideket 
értékesítő forgalmazók rendelkeznek 
legalább egy olyan alkalmazottal, aki az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványt 
kapott, és aki az értékesítés helyén jelen van 
és elérhető, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fogyasztóknak a peszticid használatával, 
valamint az egészségügyi és környezeti 
kockázatokkal és a lehetséges káros 
hatásokkal kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
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professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 151
6. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint mérgezőként vagy nagyon 
mérgezőként besorolt peszticideket 
értékesítő forgalmazók rendelkeznek 
legalább egy olyan alkalmazottal, aki az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványt 
kapott, és aki az értékesítés helyén jelen van 
és elérhető, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fogyasztóknak a peszticid használatával 
kapcsolatban.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticideket értékesítő forgalmazók 
rendelkeznek legalább egy olyan 
alkalmazottal, aki az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítványt kapott, 
és aki az értékesítés helyén jelen van és 
elérhető, hogy tájékoztatást nyújtson a 
fogyasztóknak a peszticid használatával 
kapcsolatban.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítvány alkalmazási körét ki kell terjeszteni valamennyi termék értékesítőjére, nem csak 
a mérgező és nagyon mérgező termékek forgalmazóira. 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 

Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Módosítás: 152
6. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy a nem 
üzleti felhasználásra szánt peszticideket 
forgalmazók adják meg a peszticid-használat 
kockázataival kapcsolatos általános 
információkat, különösen azokat, amelyek a 
veszélyekre, az expozícióra, a megfelelő 
tárolásra, a kezelésre és a kijuttatásra, 
valamint az ártalmatlanításra vonatkoznak.

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy a nem 
üzleti felhasználásra szánt peszticideket 
forgalmazók adják meg a peszticid-használat 
kockázataival , valamint káros egészségügyi 
és környezeti hatásaival kapcsolatos 
általános információkat, különösen azokat, 
amelyek a veszélyekre, az expozícióra, a 
megfelelő tárolásra, a kezelésre és a 
kijuttatásra, valamint az ártalmatlanításra 
vonatkoznak.
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Or. en

Indokolás

A peszticidek felhasználóit, akár üzleti, akár nem üzleti felhasználók, teljes körűen 
tájékoztatni kell a peszticid-használat kockázatairól, valamint potenciális káros egészségügyi 
és környezeti hatásáról (Davies és mások + Hennicot-Schoepges és mások).
Mindenkit, aki peszticideket használ, akár üzleti, akár nem üzleti felhasználó, teljes körűen 
tájékoztatni kell a peszticid-használat kockázatairól, valamint potenciális káros egészségügyi 
és környezeti hatásáról (Lucas + Belohorska).

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 

Wijkman 

Módosítás: 153
6. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés

Az (1) és (2) bekezdésben előírt 
intézkedéseket a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított négy éven belül 
meg kell hozni.

Az (1) és (2) bekezdésben előírt 
intézkedéseket a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított két éven belül 
meg kell hozni.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a megfelelő tájékoztatás fontosságát minden peszticidhasználó számára, a 
20. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított négy év nem megfelelő időtartam az (1) 
és (2) bekezdésben előírt intézkedések meghozatalára, ezért ezeket két éven belül meg kell 
hozni.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 154
6. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés

Az (1) és (2) bekezdésben előírt 
intézkedéseket a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított négy éven belül 
meg kell hozni.

Az (1) és (2) bekezdésben előírt 
intézkedéseket a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított egy éven belül 
meg kell hozni.

Or. en
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Indokolás

Figyelembe véve a megfelelő tájékoztatás fontosságát minden peszticidhasználó számára, a 
20. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított négy év nem megfelelő időtartam az (1) 
és (2) bekezdésben előírt intézkedések meghozatalára, ezért ezeket egy éven belül meg kell 
hozni.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 155
6. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érvényes ellenőrzési és végrehajtási 
intézkedéseket alkalmazzák annak 
biztosítása érdekében, hogy az illegális 
(hamis) növényvédő szereket nem kínálják 
fel értékesítésre.

Or. en

Indokolás

Az érvényes jogszabályok jobb végrehajtása a kulcsa a növényvédő szerek hamisításával és 
illegális kereskedelmével kapcsolatos problémák kezelésének.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 156
7. cikk

Tudatosítási programok Tájékoztató programok
A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
peszticidekre vonatkozó tudatosítási
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 
illetően.

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
növényvédő szerek használatának 
előnyeivel és hátrányaival kapcsolatos 
tájékoztató programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára.

Or. de
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Indokolás

A növényvédő szerek használata elengedhetetlen a biztonságos és minőségi élelmiszerek és 
állati takarmányok termesztésében. Még a biogazdálkodás is használ növényvédő szereket. A 
tájékoztató programoknak egyértelművé kell tenniük a növényvédő szerek használatának 
előnyeit és hátrányait, és esetleg szót kell ejteniük a lehetséges alternatívákról is.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 157
7. cikk

Tudatosítási programok A peszticid kijuttatásához használt 
berendezés ellenőrzése

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
peszticidekre vonatkozó tudatosítási 
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 
illetően.

A peszticid kijuttatásához használt 
berendezés ellenőrzésének ki kell terjednie 
minden olyan szempontra, amely fontos a 
magas szintű biztonság, az emberi egészség 
és a környezet védelme, valamint az 
optimális kijuttatás garantálásához.

Or. de

Indokolás

A peszticid kijuttatásához használt berendezés ellenőrzésének és ennek módszereinek 
garantálniuk kell biztonságukat, és információkat kell tartalmazniuk a peszticidek 
egészségügyi és környezeti hatásáról vagy a nem vegyi alternatívákról.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 158
7. cikk

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
peszticidekre vonatkozó tudatosítási 
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 
illetően.

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
peszticidekre vonatkozó tudatosítási 
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt (negatív) hatásukat 
és nem vegyi alternatíváikat illetően.

Or. pl
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Indokolás

A peszticid-használat nem kívánt hátrányos mellékhatásokkal járhat az emberi egészségre 
(különösen a gyermekekre, terhes nőkre és a magzatokra) és a környezetre (talaj, levegő, víz) 
nézve. Ezért rendkívül fontos, hogy felhívják erre az információra a széles nyilvánosság 
figyelmét.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 159
7. cikk

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
peszticidekre vonatkozó tudatosítási 
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 
illetően.

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
tudatosítási programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára a 
növényvédő szerek és biocid termékek 
használatát, az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat 
illetően, valamint a mezőgazdasági 
termékekben lévő peszticidmaradványokkal 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A peszticid-használatnak számos káros hatása van, a lehető legtöbb szempontot közölni kell a 
nyilvánossággal.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 160
7. cikk

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
peszticidekre vonatkozó tudatosítási
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat
illetően.

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
tájékoztatási programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára a 
növényvédő szerek használatából származó 
előnyöket és kockázatokat, valamint a 
lehetséges egészségügyi és környezeti 
hatásaikat illetően. Ezenkívül tájékoztatást 
kell adni a növényvédő szerek 
mezőgazdaságban és élelmiszertermelésben 
betöltött szerepéről, a növényvédő szerek 
felelős használatáról és a nem vegyi 
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alternatívákról.

Or. de

Indokolás

A módosítás biztosítani kívánja, hogy a nyilvánosságnak szóló javasolt tájékoztatási és 
tudatosító programok ne egyedül csak a növényvédő szerek használatához kapcsolódó 
kockázatokkal foglalkozzanak, amely kockázatok jelenleg a nyilvános kritika központi elemét 
képezik. Ehelyett – ahogy erre a módosítás is felszólít – objektív tájékoztatást kell nyújtani a 
növényvédő szerek használatának szükségességéről, e használat fenntarthatóságának 
módjairól és a modern élelmiszergyártás jelentőségéről.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Módosítás: 161
7. cikk

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
peszticidekre vonatkozó tudatosítási
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat
illetően.

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
peszticidekre vonatkozó tudatosítási
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
kockázatokat, valamint a rövid és hosszú 
távú káros  hatásaikat és nem vegyi 
alternatíváikat illetően.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságot tájékoztatni kell mind az egészségügyi és környezeti kockázatokról, mind 
pedig a peszticidek használatával kapcsolatos rövid és hosszú távú káros hatásokról, továbbá 
a nem vegyi alternatívákról is. Ez lehetővé tenné, hogy az emberek rendelkezésére álljanak az 
ahhoz szükséges információk, hogy tájékozottan és megfelelő ismeretek birtokában hozzanak 
döntéseket és intézkedéseket egészségük és környezetük védelmét illetően.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Módosítás: 162
7. cikk

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
peszticidekre vonatkozó tudatosítási
programokat és az információ 

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
peszticidekre vonatkozó tudatosítási
programokat és a kiegyensúlyozott



AM\662795HU.doc 87/193 PE 388.389v01-00

Külső fordítás

HU

hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat
illetően.

információ hozzáférhetőségét a nyilvánosság 
számára.

Or. nl

Indokolás

A tudatosítási programoknak tájékoztatást kell adniuk a növényvédő szerek használatának 
előnyeiről és hátrányairól is. A szöveg az eredeti formájában túlságosan egyoldalúan a 
kockázatokkal és veszélyekkel foglalkozik. A növényvédő szerek például a mezőgazdasági 
földterületek jóval hatékonyabb hasznosítását teszik lehetővé.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman

Módosítás: 163
7. cikk

Tudatosítási programok Tudatosítási programok, ellenőrzés és 
kutatás

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
peszticidekre vonatkozó tudatosítási
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az egészségügyi és környezeti 
hatásaikat és nem vegyi alternatíváikat
illetően.

(1) A tagállamok ösztönzik és elősegítik a
peszticidekre vonatkozó tudatosítási
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen az akut és krónikus egészségügyi 
és környezeti hatásaikat, veszélyeiket és nem 
vegyi alternatíváikat illetően.

(2) A tagállamok kötelező rendszereket 
léptetnek életbe a peszticidek akut és 
krónikus mérgezési eseteire vonatkozó 
információk gyűjtése céljából, különösen a 
peszticideket használó személyek, a 
munkavállalók, lakosok és más olyan 
csoportok körében, amelyek rendszeresen 
ki vannak téve a peszticidek hatásainak. 
(3) A tagállamok rendszeresen ellenőrzik és 
információkat gyűjtenek a peszticideknek 
kitett indikátor fajokról és a környezetbe, 
mint például az édesvizekbe, tengerekbe, a 
talajba és a levegőbe kerülő peszticidekről, 
és ezeket az információkat rendszeresen 
jelentik a Bizottságnak. 
(4) A tagállamok hosszú távú kutatási 
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programokat végeznek olyan sajátos 
helyzetekről, amikor a peszticidek 
összefüggésbe kerültek az emberi 
egészséget és környezetet érő hatásokkal, 
beleértve a nagy kockázatoknak kitett 
csoportokról, a biológiai sokféleségről és a 
kombinált hatásokról készítendő 
tanulmányokat is.
(5) Az információk 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve ezen irányelv 
hatálybalépését követően stratégiai 
iránymutató dokumentumot készít a 
peszticid-használat emberi egészségre és 
környezetre gyakorolt hatásainak nyomon 
követéséről és felméréséről.

Or. en

Indokolás

A tudatósítási programok nem hagyhatják figyelmen kívül a peszticidek egészségre gyakorolt 
krónikus hatását sem. Ellenőrzés és kutatás szükséges ahhoz, hogy a tagállamokban 
információkat gyűjthessenek és mérhetővé tegyék a peszticidek egészségügyi és környezeti 
hatását. Az élelmiszerekben lévő peszticidmaradványokra vonatkozóan már létezik 
jelentéstételi rendszer az EU-ban, azonban nincs olyan rendszer, amely a mérgezési eseteket 
és a peszticidek környezeti hatásait ellenőrizné.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 164
8. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatban alkalmazott, a peszticid 
kijuttatásához használt berendezéseket és 
tartozékokat rendszeres időközönként 
megvizsgálják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatban alkalmazott, a peszticid 
kijuttatásához használt berendezéseket és 
tartozékokat rendszeres időközönként, amely 
nem haladja meg az öt évet, megvizsgálják.

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni a növénypermetezők ellenőrzési intervallumainak maximális időtartamát.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 165
8. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatban alkalmazott, a peszticid 
kijuttatásához használt berendezéseket és 
tartozékokat rendszeres időközönként 
megvizsgálják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatban alkalmazott, a peszticid 
kijuttatásához használt berendezéseket és 
tartozékokat rendszeres időközönként 
kötelezően megvizsgálják.

E célból a tagállamok a vizsgálatok 
ellenőrzését lehetővé tevő tanúsítvány-
rendszert hoznak létre.

E célból a tagállamok a vizsgálatok 
ellenőrzését lehetővé tevő kötelező 
tanúsítvány-rendszert hoznak létre.

Or. pl

Indokolás

Rendkívül fontos a peszticidek biztonságos kezelése. A kötelező ellenőrzések elvégzése 
biztosítja ezen irányelv rendelkezéseinek felügyeletét, különösen a biztonsággal kapcsolatban.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 166
8. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatban alkalmazott, a peszticid 
kijuttatásához használt berendezéseket és 
tartozékokat rendszeres időközönként 
megvizsgálják.

(1) A tagállamok ösztönző rendszereket 
hoznak létre annak biztosítására, hogy az 
üzleti használatban alkalmazott, a peszticid 
kijuttatásához használt berendezéseket és 
tartozékokat rendszeres időközönként 
megvizsgálják.

E célból a tagállamok a vizsgálatok 
ellenőrzését lehetővé tevő tanúsítvány-
rendszert hoznak létre.

Or. de

Indokolás

Az ösztönző rendszerek valószínűbben teremtik meg a felhasználók készségét a berendezések 
ellenőrzésére, mint a kényszerítő intézkedések.



PE 388.389v01-00 90/193 AM\662795HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 167
8. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Ezt a cikket nem kell alkalmazni a kis 
térfogatú, manuális berendezésekre, mint 
például a hátipermetezőkre és gyomirtó 
eszközökre.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a szóban forgó permetezők számát és típusát, amely a hátipermetezőktől 
kezdve a „gyomirtó eszközökig” terjed, valamint a peszticid kijuttatásához használt 
berendezések jelenlegi fogalommeghatározását, amely minden olyan berendezésre kiterjed, 
amelyeket peszticidek kijuttatására terveztek, a környezeti előnyöhöz képest rendkívül 
aránytalan lenne az a költség és adminisztratív teher, ami minden egyes kézi permetező 
vizsgálatával járna.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 168
8. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok mentességet tehetnek 
lehetővé az ebben a cikkben meghatározott 
rendelkezések alól olyan berendezések 
esetében, amelynek ellenőrzése 
adminisztratív szempontból az ilyen 
berendezés használatához kapcsolódó 
veszélyekhez mérten aránytalan terhet 
jelentenek.

Or. fr

Indokolás

A kis berendezési egységek esetén az ellenőrzési szabályok aránytalan terhet jelenthetnek a 
berendezés által adott esetben okozott veszélyekhez képest.
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 169
8. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(2) A vizsgálatok során ellenőrzik, hogy a 
peszticid kijuttatásához használt 
berendezések és tartozékok kielégítik a II. 
mellékletben felsorolt alapvető 
egészségügyi, biztonsági és környezeti 
követelményeket.

(2) A vizsgálatok során ellenőrzik, hogy a 
peszticid kijuttatásához használt 
berendezések és tartozékok kielégítik az 
alapvető egészségügyi, biztonsági és 
környezeti követelményeket.

Or. de

Indokolás

A II. melléklet törléséből következő módosítás.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 170
8. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatra szánt, minden peszticid 
kijuttatásához használt berendezést és 
tartozékot a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított öt éven belül 
legalább egyszer megvizsgálnak, valamint 
azt, hogy kizárólag a vizsgálatot sikeresen 
teljesítő peszticid kijuttatásához használt 
berendezés és tartozék kerül üzleti 
használatba.

törölve

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvét szem előtt tartva ez a rendelkezés nem szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 171
8. cikk (3) bekezdés
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(3) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatra szánt, minden peszticid 
kijuttatásához használt berendezést és 
tartozékot a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított öt éven belül 
legalább egyszer megvizsgálnak, valamint 
azt, hogy kizárólag a vizsgálatot sikeresen 
teljesítő peszticid kijuttatásához használt 
berendezés és tartozék kerül üzleti 
használatba.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatra szánt, minden peszticid 
kijuttatásához használt berendezést és 
tartozékot a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított két éven belül 
legalább egyszer megvizsgálnak, valamint 
azt, hogy kizárólag a vizsgálatot sikeresen 
teljesítő peszticid kijuttatásához használt 
berendezés és tartozék kerül üzleti 
használatba. Ezt követően évente legalább 
egyszer kötelező ellenőrzést kell végezni, és 
mérlegelni kell a véletlenszerű ellenőrzések 
elvégzését is.

Or. en

Indokolás

A peszticidek permetezése veszélyes tevékenység, ezért minden, üzleti felhasználású, peszticid 
kijuttatásához használt berendezést és tartozékot rendszeresen meg kell vizsgálni, mivel a 
berendezés bármikor megsérülhet (akár röviddel azt követően is, hogy adott esetben átesett 
egy vizsgálaton, sokkal korábban pedig egy másikon). Az első ellenőrzést követően – amelyre 
a 20. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számítva két éven belül kerül sor – évente 
legalább egyszer kötelező ellenőrzést kell előírni, és lehetőséget kell biztosítani a 
véletlenszerű ellenőrzésekre is.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 172
8. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatra szánt, minden peszticid 
kijuttatásához használt berendezést és 
tartozékot a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított öt éven belül 
legalább egyszer megvizsgálnak, valamint 
azt, hogy kizárólag a vizsgálatot sikeresen 
teljesítő peszticid kijuttatásához használt 
berendezés és tartozék kerül üzleti 
használatba.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatra szánt, minden peszticid 
kijuttatásához használt berendezést és 
tartozékot a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított öt éven belül 
legalább egyszer megvizsgálnak, valamint 
azt, hogy kizárólag a vizsgálatot sikeresen 
teljesítő peszticid kijuttatásához használt 
berendezés és tartozék kerül üzleti 
használatba. Ezt követően kötelező 
ellenőrzéseket kell végezni legalább 
ötévente.

Or. en
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Indokolás

A 20. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számítva 5 éven belül elvégzendő első 
vizsgálatot követően további vizsgálatokat kell előírni, amelyeket ötévente kell elvégezni. A 
bizottsági javaslat erről nem rendelkezik.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 173
8. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az üzleti 
használatra szánt, minden peszticid 
kijuttatásához használt berendezést és 
tartozékot a 20. cikk (1) bekezdésében 
említett dátumtól számított öt éven belül 
legalább egyszer megvizsgálnak, valamint 
azt, hogy kizárólag a vizsgálatot sikeresen 
teljesítő peszticid kijuttatásához használt 
berendezés és tartozék kerül üzleti 
használatba.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. cikk 
(1) bekezdésében említett dátumtól számított 
öt éven belül a peszticidek kijuttatásához 
használt berendezéseket ellenőrző 
eszközöket jóváhagyják, és azok 
működjenek az adott vidéki térségben.

A 20. cikk (1) bekezdésében említett 
dátumtól számított hét éven belül a 
tagállamok biztosítják, hogy minden, üzleti 
felhasználású, peszticid kijuttatásához 
használt berendezést és tartozékot legalább 
egyszer megvizsgálnak, valamint azt, hogy 
kizárólag a vizsgálatot sikeresen teljesítő 
peszticid kijuttatásához használt berendezés 
és tartozék kerül üzleti használatba.

Or. fr

Indokolás

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel.
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 174
8. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok a vizsgálatok elvégzéséért 
felelős jóváhagyott szerveket jelölnek ki, és 
ezekről tájékoztatják a Bizottságot.

törölve

Or. de

Indokolás

Felesleges rendelkezés.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 175
8. cikk (5) bekezdés

(5) A 18. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban a Bizottság a II. 
mellékletet módosíthatja a műszaki és 
tudományos fejlődéshez történő 
hozzáigazítás céljából.

törölve

Or. de

Indokolás

A II. melléklet törléséből következő módosítás.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 176
9. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtiltják a (2)–(6) 
bekezdések szerinti légi permetezést.

(1) A tagállamok megtiltják a (2)–(7) 
bekezdések szerinti légi permetezést.

Or. fr

Indokolás

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
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propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 177
9. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtiltják a (2)–(6) 
bekezdések szerinti légi permetezést.

(1) A tagállamok a (2)–(5) bekezdésnek 
megfelelően engedélyezik a légi 
permetezést.

Or. de

Indokolás

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 178
9. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtiltják a (2)–(6) 
bekezdések szerinti légi permetezést.

(1) A tagállamok megtiltják az összes légi 
permetezést.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a Bizottság elfogadta, hogy a légi permetezés potenciálisan jelentős 
káros hatást gyakorolhat az emberi egészségre, teljes körűen, eltérések nélkül meg kell tiltani 
a légi permetezést.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Módosítás: 179
9. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi 
kultúrákat, területeket és a kijuttatás 
különös követelményeit, ahol az (1) 
bekezdéstől eltérve engedélyezett a légi 
permetezés.

törölve

Or. xm

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdésére vonatkozó indokolásnak megfelelően (Caroline Lucas)

Nem kivitelezhető, hogy a tagállamok előre megnevezzék az összes érintett növényt vagy 
területet, vagy megmondják, hogy milyen különleges feltételek mellett engedélyezhető a légi 
permetezés. Ehelyett az eltéréseket a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban kell megadni 
(Christofer Fjellner).

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 180
9. cikk (2) bekezdés
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(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi 
kultúrákat, területeket és a kijuttatás 
különös követelményeit, ahol az (1) 
bekezdéstől eltérve engedélyezett a légi 
permetezés.

(4) Eltérés csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

a) az a terület, ahol a permetezést el kell 
végezni, földi permetezővel nem közelíthető 
meg a terep természeti adottságai miatt; 
b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie;
c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.
A légi permetezés nem végezhető el, ha a 
következő feltételek közül valamelyik 
teljesül:
a) esőzés;
b) 20 km/h feletti sebességű szél fúj;
c) a megközelíthetetlen területen lévő
növények kevesebb mint 200 méterre 
vannak lakóhelyektől vagy tevékenységek 
helyétől (gazdasági, kereskedelmi vagy 
szabadidős tevékenységek, parkok és 
kertek);
d) a megközelíthetetlen területen lévő 
növények kevesebb mint 150 méterre 
vannak egy főútvonaltól.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 181
9. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi 

(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi 
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kultúrákat, területeket és a kijuttatás különös 
követelményeit, ahol az (1) bekezdéstől 
eltérve engedélyezett a légi permetezés.

kultúrákat, területeket és a kijuttatás különös 
követelményeit, ahol engedélyezett a légi 
permetezés.

Or. de

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 182
9. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok kijelölik az eltéréseket 
odaítélő illetékes hatóságokat, és ezekről 
tájékoztatják a Bizottságot.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 183
9. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok kijelölik az eltéréseket
odaítélő illetékes hatóságokat, és ezekről 
tájékoztatják a Bizottságot.

(3) A tagállamok kijelölik az engedélyeket 
odaítélő illetékes hatóságokat, és ezekről 
tájékoztatják a Bizottságot.

Or. de

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésére irányuló módosítás indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 184
9. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok kijelölik az eltéréseket
odaítélő illetékes hatóságokat, és ezekről 
tájékoztatják a Bizottságot.

(3) A tagállamok kijelölik a légi 
permetezéseket ellenőrző illetékes 
hatóságokat, és ezekről tájékoztatják a 
Bizottságot.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Módosítás: 185
9. cikk (4) bekezdés

(4) Eltérés csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

törölve

a) nem lehet más megvalósítható 
alternatíva, vagy a peszticidek talajon 
történő alkalmazásával összehasonlítva 
lenniük kell egyértelmű előnyöknek az 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
kisebb hatást illetően,
b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,
c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.
Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő környezet 
védelméhez szükséges intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását. (Caroline Lucas)

A légi permetezést eltérések engedélyezése nélkül meg kell tiltani (Margrete Auken és mások).

Az eltérések nélküli általános tilalom támogatása (Kathy Sinnott).

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 186
9. cikk (4) bekezdés

(4) Eltérés csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

(4) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználó a 
tervezett légi permetezési időszak előtt hat 
héttel értesítést nyújt be az illetékes 
hatóságnak, amelyben meghatározza az 
érintett területet (pontos elhelyezkedés és 
méret), a szóban forgó növény típusát, a 
használandó peszticid típusát, a permetezést 
kérő gazdálkodót, a permetezést elvégző 
beszállítót, a gép/légi jármű típusát és 
lajstromjelét és a lajstromozás helyét, 
valamint a tervezett permetezési időszakot 
is.

a) nem lehet más megvalósítható 
alternatíva, vagy a peszticidek talajon 
történő alkalmazásával összehasonlítva 
lenniük kell egyértelmű előnyöknek az 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
kisebb hatást illetően,

A permetezési időszak nem haladhatja meg 
a két naptári hetet.

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,

Az értesítésnek tartalmaznia kell legalább a 
következő információkat a kérelmező 
gazdálkodóval és a légi permetezést elvégző 
beszállítóval kapcsolatban: név, cím, 
telefon- és faxszám, e-mail címek és a 
gazdálkodó és légi permetezést elvégző 
személy weboldalainak címe (ha van).

c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.
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Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő környezet 
védelméhez szükséges intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 187
9. cikk (4) bekezdés

(4) Eltérés csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

(4) Engedély csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt kisebb hatást illetően,

a) nem lehet más megvalósítható, 
gazdaságilag elfogadható alternatíva, vagy 
a peszticidek talajon történő alkalmazásával 
összehasonlítva lenniük kell egyértelmű 
előnyöknek az egészségre és a környezetre 
gyakorolt kisebb hatást illetően,

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,

c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

c) a pilótának vagy a légi permetezést 
előkészítő vagy végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő környezet 
védelméhez szükséges intézkedéseket.

Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő környezet 
védelméhez szükséges intézkedéseket.

Or. de

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésére irányuló módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 188
9. cikk (4) bekezdés
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(4) Eltérés csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:

(4) A légi permetezés csak az alábbi 
feltételek mellett engedélyezhető:

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt kisebb hatást illetően,

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt kisebb hatást illetően,

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,

c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő környezet 
védelméhez szükséges intézkedéseket.

ca) minden szükséges intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy megfelelő 
időben figyelmeztessék a lakosokat és 
járókelőket, és hogy megvédjék a 
permetezett terület közelében lévő 
környezetet.
cb) a légi permetezést előre be kell jelenteni 
az illetékes hatóságnak, és adott esetben e 
hatóságnak azt engedélyeznie kell.

Or. fr

Indokolás

Az engedlyezési vagy értesítései eljárás bevezetéséről szóló döntést a tagállamok 
mérlegelésére kell bízni. Mindenesetre a permetezés csak akkor megengedhető, ha betartják a 
(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket. Ezenkívül a Bizottság javaslata 
szükségtelenül bürokratikus volt.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 189
9. cikk (4) bekezdés a) pont

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az egészségre és a 
környezetre gyakorolt kisebb hatást illetően,

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük kell 
egyértelmű előnyöknek az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt kisebb 
hatást illetően,

Or. pl
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Indokolás

Szükséges pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 190
9. cikk (4) bekezdés a)–c) pont

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva, 
vagy a peszticidek talajon történő 
alkalmazásával összehasonlítva lenniük 
kell egyértelmű előnyöknek az egészségre 
és a környezetre gyakorolt kisebb hatást 
illetően,

a) nem lehet más megvalósítható alternatíva,

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,

c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

c) a légi permetezést végző kezelőnek 
rendelkeznie kell az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal.

ca) a permetezendő terület nem nyilvános 
vagy lakóterületek közvetlen közelében 
helyezkedik el, és nem érik hatások a lakók 
vagy a járókelők egészségét.

Or. en

Indokolás

A légi permetezési gyakorlat általános tilalmának támogatása egyértelműen meghatározott 
eltérésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 191
9. cikk (4) bekezdés b) pont

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie,

b) a használt peszticidnek kifejezetten légi 
permetezéshez engedélyezettnek kell lennie; 
a vízi szervezetekre nagyon mérgező (R50) 
anyagok légi permetezése nem 
engedélyezhető,
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Or. en

Indokolás

Az anyagok légi permetezése csak különös elővigyázatossággal engedélyezhető. A vízi 
környezet permetanyag-sodródás következtében történő szennyezését minimalizáni kell, ezért 
nem szabad bizonyos veszélyes anyagokat légi permetezésben használni.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman

Módosítás: 192
9. cikk (4) bekezdés ca) és cb) pont (új)

ca) a permetező légi jármű az elérhető 
legjobb technológiával van felszerelve a 
permetsodródás csökkentése céljából (pl. 
kis szóródású szórófej),
cb) a társadalmi-gazdasági és környezeti 
előnyök túlsúlyban vannak a lakosok és a 
járókelők egészségét érintő potenciális 
hatásokkal szemben.

Or. en

Indokolás

Az általános tilalom támogatása egyértelműen meghatározott eltérésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Módosítás: 193
9. cikk (4) bekezdés ca) pont (új)

ca) nem éri hatás a lakosokat és a 
járókelőket.

Or. en

Indokolás

Az eltérések nem lehetségesek, ha a permetezés negatívan érinti a lakosok és a járókelők 
egészségét.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Módosítás: 194
9. cikk (5) bekezdés

(5) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 
kérelmet kell benyújtania az illetékes 
hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják a (4) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 9. cikk (4) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 195
9. cikk (5) bekezdés

(5) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 
kérelmet kell benyújtania az illetékes 
hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják a (4) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését.

(5) Az illetékes hatóság határozatot hoz a 
légi permetezésről szóló értesítésről, és azt 
haladéktalanul továbbítja a bejelentőnek.

A légi permetezésről hozott határozatot 
haladéktalanul közzé kell tenni az illetékes 
hatóság, az azt felügyelő minisztérium vagy 
közigazgatási intézmény, a mezőgazdasági 
minisztérium, a környezetvédelmi vagy 
ökológiai minisztérium, valamint az érintett 
helyi és regionális közigazgatási 
intézmények honlapján.
A határozatot láthatóan és rögtön 
azonosíthatóan el kell helyezni a légi 
permetezés által érintett helység 
közigazgatási intézményeiben, boltjaiban és 
üzleteiben.
A légi permetezés által érintett terület körül 
egy kilométeres körzetben jelzéseket kell 
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elhelyezni, amelyek jelzik a légi permetezés 
időszakát és az érintett földeket vagy 
területeket.
A fenti albekezdésben említtett körzeten 
belül élő személyeket azonnal tájékoztatni 
kell egy olyan dokumentum szétosztásával, 
amely tartalmazza a (4) bekezdésben 
említett információkat és a (2) bekezdésben 
említett feltételeket.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás: 196
9. cikk (5) bekezdés

(5) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 
kérelmet kell benyújtania az illetékes 
hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják a (4) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését.

(5) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 
kérelmet kell benyújtania az illetékes 
hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják a (4) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését. Az értesítés 
tartalmazza a permetezés idejére, valamint 
az alkalmazott peszticid mennyiségére és 
típusára vonatkozó információkat.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságot teljes körűen tájékoztatni kell a peremetezés idejéről, valamint az 
alkalmazott peszticid típusáról és mennyiségéről, hogy védekezni tudjanak az expozíciós 
kockázattal szemben.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Módosítás: 197
9. cikk (6) bekezdés
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(6) Az illetékes hatóságok az odaítélt 
eltérésekről nyilvántartást vezetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 9. cikk (4) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 
Wijkman, Anders Wijkman

Módosítás: 198
9. cikk (6) bekezdés

(6) Az illetékes hatóságok az odaítélt 
eltérésekről nyilvántartást vezetnek.

(6) Az illetékes hatóságok az odaítélt
eltérésekről nyilvántartást vezetnek, és 
azokat a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság számára hozzáférést kell biztosítani az információkhoz, az illetékes 
hatóságoknak pedig rendelkezésükre kell azt bocsátani (Frédérique Ries).

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann
Módosítás: 199

9. cikk (6) bekezdés

(6) Az illetékes hatóságok az odaítélt 
eltérésekről nyilvántartást vezetnek.

(6) Az üzleti felhasználók három nappal 
korábban értesítik az illetékes hatóságot, 
hogy légi permetezést kívánnak végezni.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 200
9. cikk (6a) bekezdés (új)

(6a) Az illetékes hatóságok a légi 
permetezésről szóló értesítés időpontjától 
számítva öt évig megőrzik a megadott 
eltérésekről vezetett nyilvántartást.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 201
9a. cikk (új)

9a. cikk
Földi permetezés

A gazdálkodók a termék használata előtt 
tájékoztatják azokat a szomszédokat, akik ki 
lehetnek téve a permetsodródásnak, és akik 
kérték, hogy egy központi információs és 
jelző rendszeren keresztül tájékoztassák 
őket.

Or. en

Indokolás

A légi permetezésről szóló előző cikkben rendelkeznek a lakosok és a járókelők 
figyelmeztetéséről. A lakosok figyelmeztetése céljából hasonló rendelkezéseket kell rögzíteni a 
földi permetezéssel kapcsolatban is. A számozás a továbbiakban módosul.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 202
10. cikk

10. cikk törölve
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A vízi környezet védelmére vonatkozó 
egyedi intézkedések
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek közelében való 
használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:
a) a vízi környezetre veszélytelen 
termékeket
b) a leghatékonyabb technikákat, beleértve 
a növényvédő szer kijuttatásához használt 
alacsony fordulatszámú berendezést.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő 
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki 
a vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.
A védőzónák méretét a szennyezés 
kockázata és az érintett terület 
mezőgazdasági jellemzőinek függvénye 
szerint határozzák meg.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket a 
peszticidek légi sodródásának korlátozása 
érdekében legalább a vízfolyások közvetlen 
közelében található, függőlegesen 
növesztett növények esetében, beleértve a 
gyümölcsösöket, szőlő-, 
komlóültetvényeket.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben 
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, 
vagy zárt felszínen, ahol magas a felszíni 
vízbe vagy a szennyvízelvezető rendszerbe 
jutás kockázata.

Or. de



PE 388.389v01-00 110/193 AM\662795HU.doc

Külső fordítás

HU

Indokolás

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 203
10. cikk (1) bekezdés, bevezetés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek közelében való 
használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:

(1) Ezen irányelv hatálybalépését követően 
két éven belül a tagállamok biztosítják, hogy 
a peszticidek víztestek közelében való 
használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:

Or. fr

Indokolás

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
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sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 204
10. cikk (1) bekezdés, bevezetés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek közelében való 
használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek, különösen az ivóvíz 
viztestjei közelében való használata esetén 
előnyben részesítik a következőket:

Or. pl

Indokolás

Az ivóvízforrások alapvető fontosságúak a társadalom számára. Az ivóvíz víztestjeit ezért 
különösen védeni kell. 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 205
10. cikk (1) bekezdés, bevezetés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek közelében való 
használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek, különösen az 
ivóvízként felhasználni kívánt víztestek
közelében való használata esetén előnyben 
részesítik a következőket:

Or. nl

Indokolás

Az ivóvízként felhasználni kívánt víztesteket külön védeni kell.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Módosítás: 206
10. cikk (1) bekezdés, bevezetés és a) pont

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek közelében való 
használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek víztestek, különösen az emberi 
fogyasztásra használt víztestek közelében 
való használata esetén előnyben részesítik a 
következőket:

a) a vízi környezetre veszélytelen termékeket a) azokat a termékeket, amelyeknél a vízi 
környezetbe kerülés kockázata nem nagy

Or. xm

Indokolás

Az ivóvíz kinyerésére használt víztesteket különösen védeni kell, hogy biztosítsák a vízről szóló 
keretirányelv 7. cikkében rögzített célkitűzések elérését, amelyek szerint az ivóvíz kinyerésére 
szánt víztesteket védeni kell, továbbá hogy elérjék az ivóvízről szóló irányelvben rögzített 0,1 
mikrogramm/liter értéket (Dan Jørgensen and és mások).

Az emberi fogyasztásra használt víz vítestjei számára külünleges védelmet kell biztosítani, 
hogy betartsák a vízről szóló keretirányelv 7. cikkének rendelkezéseit (Werner Langen).

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 207
10. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a vízi környezetre veszélytelen
termékeket;

a) a vízi környezetre nézve kisebb 
kockázatot jelentő termékeket;

Or. nl

Indokolás

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 



AM\662795HU.doc 113/193 PE 388.389v01-00

Külső fordítás

HU

worden.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás: 208
10. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a vízi környezetre veszélytelen termékeket a) a vízi környezetre nézve a tagállamoknak 
a veszélyes készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. 
május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv alapján veszélytelenként 
osztályozott termékeket.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében pontosan meg kell határozni, hogy mely anyagokat osztályozzák 
a vízi környezetre veszélytelen anyagként.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 209
10. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban legalább 10 
méter széles ütközési zónákat – ahol 
peszticidek kijuttatása és tárolása tilos –
alakítanak ki a vízfolyásokkal, és különösen 
az ivóvíz kivételére használt 
védőövezetekkel szomszédos földeken.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 10. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 210
10. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban legalább 15 
méter széles ütközési zónákat – ahol 
peszticidek kijuttatása és tárolása tilos –
alakítanak ki a vízfolyásokkal, és különösen 
az ivóvíz kivételére használt 
védőövezetekkel szomszédos földeken.

Or. en

Indokolás

Az ütközési zónák minimális szélessége 15 méter, ahol tilos a peszticid-használat. A 
peszticideket be kell tiltani az áteresztő területeken, ahol a legnagyobb lefolyás és a szivárgás 
kockázata.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 211
10. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a víztestek védelme 
érdekében, különösen annak biztosításával, 
hogy a 2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 212
10. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés
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(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
lakóterületekkel, vízfolyásokkal, és 
különösen az ivóvíz kivételére használt 
védőövezetekkel szomszédos földeken.

Or. nl

Indokolás

A lakóterületek számára elengedhetetlen a tiszta víz. Ezért ezeket is meg kell említeni a 
szövegben.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 213
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a víztestek védelme 
érdekében, különösen annak biztosításával, 
hogy a 2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

A védőzónák méretét a szennyezés
kockázata és az érintett terület
mezőgazdasági jellemzőinek függvénye 
szerint határozzák meg.

Or. fr

Indokolás

A módosítás megerősíti a vízről szóló keretirányelv és az ezen irányelv közötti kapcsolatot.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 214
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel
szomszédos földeken.

(2) Ezen irányelv hatálybalépését követően 
egy éven belül a tagállamok biztosítják, 
hogy a 2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban legalább 100 
méter széles, kötelező permetezésmentes 
zónákat – ahol peszticidek kijuttatása és 
tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos vagy azok közelében lévő 
földeken.

A védőzónák méretét a szennyezés
kockázata és az érintett terület
mezőgazdasági jellemzőinek függvénye 
szerint határozzák meg.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van a (11) preambulumbekezdés javasolt módosításával. 
Bizonyított, hogy a peszticidek jelentős távolságokra jutnak el, ami azzal a kockázattal járhat, 
hogy a felszíni és felszín alatti vizek számos forrásból szennyeződnek. Ezért a vízi környezet 
szennyeződésének elkerülése érdekében alapvető intézkedésekre van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, 

Módosítás: 215
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki a 
vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel 
szomszédos földeken.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban legalább 10 
méter széles ütközési zónákat – ahol 
peszticidek kijuttatása és tárolása tilos –
alakítanak ki a vízfolyásokkal, és különösen 
az ivóvíz kivételére használt 
védőövezetekkel szomszédos földeken.

A védőzónák méretét a szennyezés A védőzónák méretét a szennyezés



AM\662795HU.doc 117/193 PE 388.389v01-00

Külső fordítás

HU

kockázata és az érintett terület
mezőgazdasági jellemzőinek függvénye 
szerint határozzák meg.

kockázata és az érintett terület
mezőgazdasági jellemzőinek függvénye 
szerint határozzák meg.

Ezenkívül a tagállamok biztosítják, hogy az 
ivóvíz kinyerésére szolgáló védőövezetekben 
a 2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban további 
intézkedéseket tesznek a víz peszticidekkel 
való szennyeződésének megakadályozására, 
beleértve szükség esetén néhány magasabb 
kockázatú termékek szigorúbb korlátozását, 
az ütközési zónák jobb kihasználását, a 
tanácsadók és a permetezést végzők 
különleges képzését és tudatosítását, 
valamint a peszticidek betöltésével, 
keverésével és ártalmatlanításával 
kapcsolatos legjobb gyakorlatok szigorú 
végrehajtását is.

Or. en

Indokolás

Az ütközési zónáknak legalább 10 méter szélesnek kell lenniük, hogy általánosan biztosítsák a 
vízfolyások és víztestek minimális védelmét. Az ütközési zónák szükségesek ugyan, azonban 
nem elégségek ahhoz, hogy kezeljék a peszticidek vízbe jutásának bizonyított útvonalával 
kapcsolatos problémákat. Nem feltétlenül akadályozzák meg a földek csatornázásán és a 
felszínről való lefolyáson keresztüli szivárgást, ami az egyik fő terjedési út. Ezért fontos, hogy 
más intézkedéseket is végrehajtsanak annak érdekében, hogy a vízről szóló keretirányelv 7. 
cikkének (3) bekezdésében rögzített célkitűzéseket megfelelően megvalósítsák, és biztosítsák 
az ivóvíz kivonására használt víztestek védelmét.

Módosítás, előterjesztette: Irena Belohorská

Módosítás: 216
10. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

A védőzónák méretét a szennyezés
kockázata és az érintett terület
mezőgazdasági jellemzőinek függvénye 
szerint határozzák meg.

A védőzónák méretét a szennyezés
kockázata és az érintett terület
mezőgazdasági és éghajlati jellemzőinek 
függvénye szerint határozzák meg.

Or. en
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Indokolás

Nem csak a mezőgazdasági, hanem az időjárási feltételeket is figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 217
10. cikk (2) bekezdés (2a) albekezdés (új)

A tagállamok meghatározzák, hogy milyen
peszticidmentes zónákat tartanak 
szükségesnek az ivóvízforrások védelme 
érdekében. Az ilyen peszticidmentes zónák 
az egész tagállamra kiterjedhetnek.

Or. da

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a talajvízről szóló irányelvvel elért győzelmet továbbvigyük ebben az 
irányelvben is az ivóvíz elérhetőségének garantálása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 218
10. cikk (2) bekezdés (2a) albekezdés (új)

A 2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
védőövezetek mérete akkora, amekkorát az 
illetékes nemzeti testület szükségesnek tart 
az ivóvízellátás védelme érdekében, és ezek 
az övezetek a tagállamok egész területére 
kiterjedhetnek. 

Or. en

Indokolás

A vízről szóló keretirányelv (7. cikk) védőövezetek bevezetését írja elő az ivóvíz víztestjeinek 
védelme érdekében. Miután a Parlament és a Tanács megállapodott a talajvízről szóló 
irányelvről (2006/118/EK), világossá tették, hogy különleges esetekben ezek az övezetek egy 
tagállam teljes területére kiterjedhetnek. Ezt a szükséges védelem biztosítása érdekében tették, 
különösen azokban az esetekben, amikor a talajvizet tisztítatlanul vonják ki és használják fel 
ivóvízként; ez az irányelv egyszerűen a talajvízről szóló irányelv védőövezetek méretére 
vonatkozó megfogalmazását vezeti be.



AM\662795HU.doc 119/193 PE 388.389v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 219
10. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket a 
peszticidek légi sodródásának korlátozása 
érdekében legalább a vízfolyások közvetlen 
közelében található, függőlegesen növesztett 
növények esetében, beleértve a 
gyümölcsösöket, szőlő-, 
komlóültetvényeket.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket a 
peszticidek légi sodródásának és nagy 
hatótávolságú terjedésének korlátozása 
érdekében legalább a vízfolyások közvetlen 
közelében vagy azok mellett található, 
függőlegesen növesztett növények esetében, 
beleértve a gyümölcsösöket, szőlő-, 
komlóültetvényeket, mégpedig annak 
biztosításával, hogy ezeken a területeken 
tilos a peszticid-használat, és nem vegyi 
alternatívákat alkalmaznak.

Or. en

Indokolás

Bizonyított, hogy a peszticidek jelentős távolságokra jutnak el, ami azzal a kockázattal járhat, 
hogy a felszíni és felszín alatti vizek számos forrásból szennyeződnek. Ezért a vízi környezet 
szennyeződésének elkerülése érdekében alapvető intézkedésekre van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 220
10. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket a 
peszticidek légi sodródásának korlátozása 
érdekében legalább a vízfolyások közvetlen 
közelében található, függőlegesen 
növesztett növények esetében, beleértve a 
gyümölcsösöket, szőlő-, 
komlóültetvényeket.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket a 
peszticidek légi sodródásának korlátozása 
érdekében a vízfolyások közvetlen 
közelében.

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 221
10. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, vagy 
zárt felszínen, ahol magas a felszíni vízbe 
vagy a szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, áteresztő 
sziklákból álló felületeken, lejtős 
területeken vagy egyéb infrastruktúrákon, 
illetve ezek mentén, vagy zárt felszínen, ahol 
magas a felszíni vízbe vagy a 
szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

Or. pl

Indokolás

A laza sziklás felület kedvez a különböző anyagok és az esővíz alsó rétegekbe való 
behatolásának. Például a homokos talaj elősegíti a vízben oldott vegyületek beáramlását a 
talaj mélyebb rétegeibe, szemben az agyagos talajjal, amely csak kis mértékben ereszti át a 
vizet.

A meredek lejtős területek elősegítik a talajrészecskékből és az alkalmazott műtrágyákból és 
növényvédő szerekből (peszticidekből is) álló keverék leszivárgását és a lefolyását a lejtő 
gazdálkodásra használt alsóbb részeire vagy a felszíni vizekbe, különösen heves 
felhőszakadások után.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 222
10. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, vagy 
zárt felszínen, ahol magas a felszíni vízbe 
vagy a szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását nagy mértékben 
csökkentik, vagy adott esetben megszüntetik 
a felszíni vagy talajvizekhez közeli utakon, 
vasútvonalakon, különösen áteresztő 
felületeken vagy egyéb infrastruktúrákon, 
illetve ezek mentén, vagy zárt felszínen, ahol 
magas a felszíni vízbe vagy a 
szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.
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Or. fr

Indokolás

Lásd a 10. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 223
10. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, vagy 
zárt felszínen, ahol magas a felszíni vízbe 
vagy a szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

4(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását csökkentik, vagy 
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, vagy 
zárt felszínen, ahol magas a felszíni vízbe 
vagy a szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata. Mindezeken a területeken nem 
vegyi alternatívákat kell használni.

Or. en

Indokolás

E területek szennyezésének megszüntetése érdekében nem vegyi alternatívákat kell használni.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Módosítás: 224
10. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, vagy 
zárt felszínen, ahol magas a felszíni vízbe 
vagy a szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy megszüntetik a 
felszíni vagy talajvizekhez közeli utakon, 
vasútvonalakon, különösen áteresztő 
felületeken vagy egyéb infrastruktúrákon, 
illetve ezek mentén, vagy zárt felszínen, ahol 
magas a felszíni vízbe vagy a 
szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata. Mindezeken a területeken 
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támogatni kell a nem vegyi alternatívák 
használatát.

Or. en

Indokolás

E területek szennyezésének megszüntetése érdekében nem vegyi alternatívákat kell használni.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 225
10. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben
megszüntetik a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, vagy 
zárt felszínen, ahol magas a felszíni vízbe 
vagy a szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek kijuttatását megtiltják a felszíni 
vagy talajvizekhez közeli utakon, 
vasútvonalakon, különösen áteresztő 
felületeken vagy egyéb infrastruktúrákon, 
illetve ezek mentén, vagy zárt felszínen, ahol 
magas a felszíni vízbe vagy a 
szennyvízelvezető rendszerbe jutás 
kockázata.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van azzal a céllal, hogy legalább 15 méter széles ütközési zónákat 
kell kialakítani, ahol tilos a peszticid-használat.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 226
11. cikk

11. cikk
A peszticid-használat csökkentése az 
érzékeny területeken
A tagállamok – a szükséges higiéniai és 
közbiztonsági követelmények megfelelő 
figyelembe vételével – biztosítják, a 
következő intézkedések elfogadását:

törölve
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a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az 
érzékeny lakosság által használt 
területeken, de legalább a parkokban, a 
nyilvános kertekben, a sportpályákon, az 
iskolák területén és a játszótereken.
b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák 
a peszticidek használatát különleges 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.
A b) pontban említett tilalom vagy 
korlátozás a vonatkozó kockázatértékelések 
eredményeire alapulhat.

Or. de

Indokolás

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 227
11. cikk, bevezető rész
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A tagállamok – a szükséges higiéniai és 
közbiztonsági követelmények megfelelő 
figyelembe vételével – biztosítják a 
következő intézkedések elfogadását:

A tagállamok a megfelelő 
kockázatértékelések eredményei alapján 
biztosítják a következő intézkedések 
elfogadását:

Or. de

Indokolás

A növényvédő szerek érzékeny területeken való használatának csökkentését elrendelő 
határozatoknak megfelelő kockázatértékelésen kell alapulniuk. A cél ne a tilalom bevezetése 
legyen, sokkal inkább egy adott növényvédő szer körültekintő, kis mértékű használata az adott 
védelmi célkitűzéssel összhangban.

A Natura 2000 területekre irányadó rendeletek átfogó tilalmakat és követelményeket 
állapítanak meg, így a szubszidiaritás elvével összhangban felesleges további egyedi 
rendelkezések bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Módosítás: 228
11. cikk, bevezető rész

A tagállamok – a szükséges higiéniai és 
közbiztonsági követelmények megfelelő 
figyelembe vételével – biztosítják a 
következő intézkedések elfogadását:

Ezen irányelv hatálybalépését követően két 
éven belül a tagállamok – a szükséges 
higiéniai és közbiztonsági követelmények 
megfelelő figyelembe vételével – biztosítják 
a következő intézkedések elfogadását:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 229
11. cikk, bevezető rész

A tagállamok – a szükséges higiéniai és 
közbiztonsági követelmények megfelelő 
figyelembe vételével – biztosítják a 
következő intézkedések elfogadását:

Ezen irányelv hatálybalépését követően két 
éven belül a tagállamok – a szükséges 
higiéniai és közbiztonsági követelmények 
megfelelő figyelembe vételével – biztosítják 
a következő intézkedések elfogadását:

Or. fr
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Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat azt ajánlja, hogy tiltsák meg vagy a szükséges minimumra 
korlátozzák a peszticidek használatát a nyilvánosság vagy a veszélyeztetett lakosság, például 
gyermekek jelenléte okán érzékenynek tartott területeken. Az ilyen területeken vagy teljes 
mértékben, vagy pedig a szóban forgó terület legalább 200 méteres körzetében meg kell tiltani 
a peszticid-használatot.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Módosítás: 230
11. cikk, bevezető rész

A tagállamok – a szükséges higiéniai és 
közbiztonsági követelmények megfelelő 
figyelembe vételével – biztosítják a 
következő intézkedések elfogadását:

Ezen irányelv hatálybalépését követően egy 
éven belül a tagállamok – a szükséges 
higiéniai és közbiztonsági követelmények 
megfelelő figyelembe vételével – biztosítják 
a következő intézkedések elfogadását:

Or. en

Indokolás

A Bizottság elismerte, hogy a peszticidexpozíció kockázata igen nagy a nyilvánosság által 
használt területeken. Ezért a peszticid-használatot meg kell tiltani az olyan területeken vagy 
azok körül, ahol a nyilvánosságot expozíció érheti, különösen, ha a kezelt területek mellett 
laknak. A peszticidek óriási távolságot képesek megtenni, és az USA egyes államai akár 2,5 
mérföldes permetezésmentes övezeteket is kialakítanak az iskolák körül. Ezért alapvető 
jogalkotási intézkedéseket kell bevezetni a nyilvánosságot érő expozíció megelőzése és a 
veszélyeztetett csoportok védelme érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 231
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az 
érzékeny lakosság által használt területeken, 
de legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken

A tagállamok a szükséges minimumra 
korlátozzák vagy a nyilvánosság vagy az 
érzékeny lakosság által rendszeresen 
használt területeken, de legalább a 
parkokban, a nyilvános kertekben, a 
sportpályákon, az iskolák területén és a 
játszótereken megtiltják a peszticidek 
használatát.
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Or. de

Indokolás

A növényvédő szerek érzékeny területeken való használatának csökkentését elrendelő 
határozatoknak megfelelő kockázatértékelésen kell alapulniuk. A cél ne a tilalom bevezetése 
legyen, sokkal inkább egy adott növényvédő szer körültekintő, kis mértékű használata az adott 
védelmi célkitűzéssel összhangban.

A Natura 2000 területekre irányadó rendeletek átfogó tilalmakat és követelményeket 
állapítanak meg, így a szubszidiaritás elvével összhangban felesleges további egyedi 
rendelkezések bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 232
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok a szükséges minimumra 
korlátozzák a peszticidek használatát a 
nyilvánosság vagy az érzékeny lakosság 
által használt területeken, de legalább a 
parkokban, a nyilvános kertekben, a 
sportpályákon, az iskolák területén és a 
játszótereken.

Or. de

Indokolás

A II. melléklet törléséből következő módosítás.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 233
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok megtiltják a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság, különösen a gyermekek által 
használt összes területen, de legalább a
lakóterületeken, a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken, valamint a 
jelentős permetezésmentes övezetekben, 
beleértve az ilyen övezetek körüli 



AM\662795HU.doc 127/193 PE 388.389v01-00

Külső fordítás

HU

területeket, különösen – de nem kizárólag –
az érzékeny csoportok, úgymint csecsemők, 
gyermekek, terhes nők, idősek és a már 
orvosi kezelésre szoruló állapotban lévő 
személyek és adott esetben orvosi kezelére 
szoruló személyek védelme érdekében. 
Mindezeken a területeken nem vegyi 
alternatívákat kell használni.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság, különösen a veszélyeztetett csoportok, mint például a gyermekek által 
használt területeken meg kell tiltani a permetezést, hasonlóképpen, mint ahogy azt például 
Kanada törvényei jóváhagyták. Más érzékeny területeken a permetezést meg kell tiltani vagy 
szigorúan korlátozni kell. Jelentős permetezésmentes övezeteket kell kialakítani a 
nyilvánosság és különösen az érzékeny lakosság által használt területek körül. A 
permetezésmentes övezetek akár 2,5 mérföldesek is lehetnek az iskolák körül, mint például az 
Egyesült Államok egyes területein.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 234
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok megtiltják a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság, különösen a gyermekek által 
használt összes területen, de legalább a 
lakóterületeken, a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken, valamint a 
jelentős permetezésmentes övezetekben, 
beleértve az ilyen övezetek körüli 
területeket.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság, különösen a veszélyeztetett csoportok, mint például a gyermekek által 
használt területeken meg kell tiltani a permetezést, hasonlóképpen, mint ahogy azt például 
Kanada törvényei jóváhagyták. Más érzékeny területeken a permetezést meg kell tiltani vagy 
szigorúan korlátozni kell. Jelentős permetezésmentes övezeteket kell kialakítani a 
nyilvánosság és különösen az érzékeny lakosság által használt területek körül. A 
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permetezésmentes övezetek akár 2,5 mérföldesek is lehetnekn az iskolák körül, mint például az 
Egyesült Államok egyes területein.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 235
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság (különösen a gyermekek) által 
használt területeken, de legalább a 
parkokban, a nyilvános kertekben, a 
sportpályákon, az iskolák területén és a 
játszótereken, valamint az ilyen területek 
szélétől számított legalább 200 méteres 
körzeten belül.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 236
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon és szabadidős 
létesítményeknél, az iskolák területén és a 
játszótereken, valamint a közcélú 
egészségügyi létesítmények közelében 
(klinikák, kórházak, rehabilitációs 
központok, szanatóriumok, szeretetházak)

Or. pl

Indokolás

A sportpályákat gyakran szabadidős létesítményekkel együtt alakítják ki. A szabadidős 
létesítményeket ezért sporttevékenységekre is használják. Az ilyen létesítményeket és az ezeket 
használó embereket nem szabad kitenni a peszticidszennyezésnek.
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Az olyan területeket, ahol egészségügyi létesítmények (klinikák, kórházak, rehabilitációs 
központok, szanatóriumok, szeretetházak stb.) találhatók, védeni kell a peszticidek káros 
hatásával szemben.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 237
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken; a helyi 
lakosokat mindig tájékoztatni kell a 
permetezések idejéről, helyéről és 
lehetséges hatásairól.

Or. en

Indokolás

Minden lehetséges eszközt fel kell használni, hogy elkerüljék, hogy a nyilvánosság 
szükségtelenül ki legyen téve a peszticideknek.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 238
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken

a) a tagállamok megtiltják a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság, különösen a gyermekek által 
használt összes területen, de legalább a 
lakóterületeken, a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken, valamint az 
ilyen területek körüli permetezésmentes 
övezetekben.

Or. en
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Indokolás

A nyilvánosság, különösen a veszélyeztetett csoportok, mint például a gyermekek által 
használt területeken meg kell tiltani a permetezést, hasonlóképpen, mint ahogy azt például 
Kanada törvényei jóváhagyták. Más érzékeny területeken a permetezést meg kell tiltani vagy 
szigorúan korlátozni kell. Jelentős permetezésmentes övezeteket kell kialakítani a 
nyilvánossák és különösen az érzékeny lakosság által használt területek körül. A 
permetezésmentes övezetek akár 2,5 mérföldesek is lehetnek az iskolák körül, mint például az 
Egyesült Államok egyes területein, például Kaliforniában.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Módosítás: 239
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken

a) a tagállamok megtiltják a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt összes területen, de 
legalább a lakóterületeken, a parkokban, a 
nyilvános kertekben, a sportpályákon, az 
iskolák területén, a játszótereken és az e 
területek körül legalább 1500 m széles 
övezetekben a földterületeken, 
szőlőültetvényeken, gyümölcsösökben stb., 
különösen – de nem kizárólag – az 
érzékeny csoportok, úgymint csecsemők, 
gyermekek, terhes nők, idősek és a már 
orvosi kezelésre szoruló állapotban lévő 
személyek és adott esetben orvosi kezelére 
szoruló személyek védelme érdekében. 
Mindezeken a területeken nem vegyi 
alternatívákat kell használni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság elismerte, hogy a peszticidexpozíció kockázata igen nagy a nyilvánosság által 
használt területeken. Ezért a peszticid-használatot meg kell tiltani az olyan területeken vagy 
azok körül, ahol a nyilvánosságot expozíció érheti, különösen, ha a kezelt területek mellett 
laknak. A peszticidek óriási távolságot képesek megtenni, és az USA egyes államai akár 2,5 
mérföldes permetezésmentes övezeteket is kialakítanak az iskolák körül. Ezért alapvető 
jogalkotási intézkedéseket kell bevezetni a nyilvánosságot érő expozíció megelőzése és a 
veszélyeztetett csoportok védelme érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 240
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok megtiltják a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság, különösen a gyermekek által 
használt összes területen, de legalább a 
lakóterületeken, a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken, valamint az 
ilyen területek körüli permetezésmentes 
övezetekben, beleértve a földeket is.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság, különösen a veszélyeztetett csoportok, mint például a gyermekek által 
használt területeken meg kell tiltani a permetezést, hasonlóképpen, mint ahogy azt például 
Kanada törvényei jóváhagyták. Más érzékeny területeken a permetezést meg kell tiltani vagy 
szigorúan korlátozni kell. Jelentős permetezésmentes övezeteket kell kialakítani a 
nyilvánossák és különösen az érzékeny lakosság által használt területek körül. A 
permetezésmentes övezetek akár 2,5 mérföldesek is lehetnek az iskolák körül, mint például az 
Egyesült Államok egyes területein.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 241
11. cikk a) pont

a) a tagállamok megtiltják vagy a szükséges 
minimumra korlátozzák a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság által használt területeken, de 
legalább a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken.

a) a tagállamok megtiltják a peszticidek 
használatát a nyilvánosság vagy az érzékeny 
lakosság, különösen a gyermekek által 
használt összes területen, de legalább a 
lakóterületeken, a parkokban, a nyilvános 
kertekben, a sportpályákon, az iskolák 
területén és a játszótereken, valamint a 
jelentős permetezésmentes övezetekben, 
beleértve az ilyen területek körüli földeket 
is.

Or. en
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Indokolás

A nyilvánosság, különösen a veszélyeztetett csoportok, mint például a gyermekek által 
használt területeken meg kell tiltani a permetezést, hasonlóképpen, mint ahogy azt például 
Kanada törvényei jóváhagyták. Más érzékeny területeken a permetezést meg kell tiltani vagy 
szigorúan korlátozni kell. Jelentős permetezésmentes övezeteket kell kialakítani a 
nyilvánossák és különösen az érzékeny lakosság által használt területek körül. A 
permetezésmentes övezetek akár 2,5 mérföldesek is lehetnek az iskolák körül, mint például az 
Egyesült Államok egyes területein.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 242
11. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) a tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ötközési zónákat alakítanak ki az 
a) pontban említett területekkel szomszédos 
földterületeken, amely övezetekben nem 
szabad peszticideket alkalmazni vagy 
tárolni. 

Or. nl

Indokolás

E célból megfelelő ütközési zónákat kell kijelölni a földterületeken is.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Módosítás: 243
11. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák 
a peszticidek használatát különleges 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

törölve

Or. nl

Indokolás

A növényvédő szerek korlátozását már előírták a Natura 2000 területeken; ezért szükségtelen 
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külön szabályokat bevezetni ezen a területen. A gyakorlatban a vadon élő madarakról és az 
élőhelyekről szóló irányelvek komoly igazgatási terhet rónak a vállalkozókra és 
gazdálkodókra, és az irányelvek végrehajtása néhány tagállamban óriási mértékben 
korlátozza azoknak a személyeknek a szabad mozgását, akikre alkalmazandóak. Ez a bekezdés 
ezért felesleges, és csak szükségtelen vitákat eredményezhet (Lambert van Nistelrooij).

Lásd a 11. cikk bevezetésének indokolását (Seeber).

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 244
11. cikk b) pont

b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák 
a peszticidek használatát különleges 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

b) a tagállamok korlátozzák a peszticidek 
használatát különleges madárvédelmi 
területeken vagy más meghatározott 
területeken a szükséges védőintézkedések 
megtétele céljából a 79/409/EGK irányelv 3. 
és 4. cikkével, és a 92/43/EGK irányelv 6., 
10., és 12. cikkével összhangban.

Or. de

Indokolás

Lásd a 11. cikk bevezetésére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Módosítás: 245
11. cikk b) pont

b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák 
a peszticidek használatát különleges
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

b) a tagállamok megtiltják vagy szigorúan 
korlátozzák a peszticidek használatát 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 11. cikk a) pontjának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Módosítás: 246
11. cikk b) pont

b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák 
a peszticidek használatát különleges
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

b) a tagállamok megtiltják vagy szigorúan 
korlátozzák a peszticidek használatát 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Lásd a 9. cikk a) pontjának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 247
11. cikk b) pont

b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák 
a peszticidek használatát különleges 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

b) a tagállamok megtiltják vagy jelentősen 
korlátozzák a peszticidek használatát 
különleges madárvédelmi területeken vagy 
más meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 11. cikk bevezetésének indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 248
11. cikk b) pont

b) a tagállamok megtiltják vagy korlátozzák
a peszticidek használatát különleges 
madárvédelmi területeken vagy más 
meghatározott területeken a szükséges 
védőintézkedések megtétele céljából a 
79/409/EGK irányelv 3. és 4. cikkével, és a 
92/43/EGK irányelv 6., 10., és 12. cikkével 
összhangban.

b) a tagállamok megtiltják a peszticidek 
használatát különleges madárvédelmi 
területeken vagy más meghatározott 
területeken a szükséges védőintézkedések 
megtétele céljából a 79/409/EGK irányelv 3. 
és 4. cikkével, és a 92/43/EGK irányelv 6., 
10., és 12. cikkével összhangban.

Or. en

Indokolás

A peszticid-használatot meg kell tiltani a különleges madárvédelmi területeken, hogy 
megakadályozzák a peszticidek madarakra, vadon élő állatokra és a szélesebb környezetre 
gyakorolt káros hatását és kockázatait. Alternatívaként ezeken a területeken valóban 
fenntarható, nem vegyi és természetes kártevő-szabályozási módszereket kell elfogadni. Ez 
jobban összhangban lenne a fenntartható növényvédelem célkitűzéseivel.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 249
11. cikk (2) bekezdés

A b) pontban említett tilalom vagy 
korlátozás a vonatkozó kockázatértékelések 
eredményeire alapulhat.

A b) pontban említett tilalom a vonatkozó 
kockázatértékelések eredményeire alapulhat.

Or. en

Indokolás

Lásd a 11. cikk b) pontjának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + 
Richard Seeber

Módosítás: 250
11. cikk (2) bekezdés
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A b) pontban említett tilalom vagy 
korlátozás a vonatkozó kockázatértékelések 
eredményeire alapulhat.

törölve

Or. nl

Indokolás

Ha a 11. cikk b) pontja hatályát veszti (lásd a 9. módosítást), e bekezdés szükségtelenné válik 
(Lambert van Nistelrooij és mások).

Lásd a 11. cikk bevezetésének indokolását (Langen + Seeber)

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Módosítás: 251
12. cikk (1) bekezdés da) pont (új)

da) a permetezőberendezés és a vegyi 
anyagok tárolása és előkészítése

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az intézkedések az egész folyamatot szabályozzák.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 252
12. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a következő tevékenységek ne 
veszélyeztessék az emberi egészséget vagy 
biztonságot, és a környezetet:

(1) A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a következő tevékenységek ne 
veszélyeztessék az emberi egészséget vagy 
biztonságot, és a környezetet:

a) a peszticidek kijuttatás előtti tárolása, 
kezelése, hígítása és keverése,

a) a peszticidek kijuttatás előtti biztonságos 
tárolása, kezelése, hígítása és keverése

b) a peszticidek csomagolásának és 
maradékainak kezelése,

b) a peszticidek csomagolásának és 
maradékainak biztonságos kezelése,

c) a kijuttatás után maradó keverékek 
kezelése,

c) a kijuttatás után maradó keverékek 
kezelése,
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d) a kijuttatáshoz használt berendezés 
tisztítása.

d) a kijuttatáshoz használt berendezés, 
valamint a permetezőkészülék és -
berendezés és a vegyi anyagok előkészítése, 
tisztítása és tárolása.

Or. pl

Indokolás

A peszticidszennyezés kockázatának minimalizálása érdekében szükség van a 
peszticidhulladék megfelelő kezelésére és tárolására.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 253
12. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
tárolóterületet hoznak létre a peszticidek 
számára oly módon, hogy minden nemkívánt 
kibocsátás megelőzhető legyen.

(3) A tagállamok elsőbbségi veszélyes 
anyagként kezelik a peszticideket, amelyek 
veszélyeztetik a környezetet és az emberi 
egészséget, és biztosítják, hogy 
tárolóterületet hoznak létre a peszticidek 
számára oly módon, hogy minden nemkívánt 
kibocsátás megelőzhető legyen.

Or. pl

Indokolás

A vízpolitika terén a környezetminőségi előrásokról és a 2000/60/EK irányelv (X. melléklet) 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete számos peszticidet 
felvesz az elsőbbségi veszélyes anyagok jegyzékébe.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 254
13. cikk, cím

13. cikk törölve
Integrált kártevő-szabályozás

Or. pl
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Indokolás

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 255
13. cikk, cím

Integrált kártevő-szabályozás Integrált kártevő-szabályozás és 
biogazdálkodás

Or. en

Indokolás

Az integrált kártevő-szabályozást minimumként végre kell hajtani valamennyi mezőgazdasági 
földterületen, kivéve a biogazdálkodással művelt területeket. A peszticid-használat és a 
kockázatok további csökkentése érdekében célokat kell rögzíteni a biogazdálkodással művelt 
területek bővítésére. A peszticidekre kivetett adókat/díjakat a hatékony extenzív szolgáltatások 
végrehajtásának, a gazdálkodók integrált kártevő-szabályozási képzésének és a peszticid-
használat csökkentésének finanszírozására szolgáló eszközként kell használni. Az integrált 
kártevő-szabályozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásoknak a gazdálkodók számára 
ingyenesnek kell lenniük.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud 
Breyer

Módosítás: 256
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést – beleértve a 
peszticid-használat megtiltását és a 
peszticidek jóváhagyásának elutasítását is –
az alacsony peszticid-használatú 
gazdálkodás ösztönzésére, beleértve az 
integrált kártevő-szabályozást és a 
biogazdálkodást, illetve annak biztosítására, 
hogy a peszticidek üzleti felhasználói 
átállnak az összes rendelkezésre álló 
növényvédelmi intézkedés 
környezetbarátabb használatára, ahol 
lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

Or. en

Indokolás

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).
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Módosítás, előterjesztette: Stéphane Le Foll

Módosítás: 257
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
különösen az integrált kártevő-
szabályozáson és olyan új, gazdaságosabb 
termelési módszereken keresztül, amelyek 
összehangolják a gazdasági teljesítményt és 
az ökoszisztémák védelmét. A közös 
agrárpolitika keretében a közvetlen 
támogatások átirányítása kifejezetten 
segíthet abban, hogy a peszticidek üzleti 
felhasználói átálljanak az összes 
rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak. A biológiai sokféleség lehető 
legszélesebb körű megőrzése szükségszerű 
feltétel a termesztett növények olyan 
kombinációinak bevezetéséhez, amelyek az 
ökoszisztémák rehabilitálásán keresztül 
lehetővé teszik a peszticid-használat 
csökkentését.

Or. fr

Indokolás

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 
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Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 258
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtesznek minden
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést, köztük a gazdasági 
eszközök alkalmazását is, az alacsony 
peszticid-használatú gazdálkodás 
ösztönzésére, beleértve az integrált kártevő-
szabályozást, illetve annak biztosítására, 
hogy a peszticidek üzleti felhasználói 
átállnak az összes rendelkezésre álló 
növényvédelmi intézkedés 
környezetbarátabb használatára, ahol 
lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak. A Bizottság javaslatot tesz egy 
közösségi szintű adó- vagy díjrendszerre.

Or. en

Indokolás

A gazdasági eszközök általában véve a leghatékonyabb eszközök a környezeti kockázatok 
csökkentésében. Egy európai szintű adó- vagy díjrendszer kiegyensúlyozottabb eruópai 
peszticidpiacot eredményezhet, és megakadályozhatja az illegális kereskedelmet.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 259
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 

(1) A tagállamok ösztönző rendszereket 
hoznak létre az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást.
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intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

Or. de

Indokolás

Az ösztönző rendszerek valószínűbben teremtik meg a felhasználók készségét a kisebb 
mennyiségű növényvédő szereket alkalmazó vagy az integrált növényvédelmet bevezető 
eljárások elfogadására, mint a kényszerítő intézkedések. Emellett hangsúlyozni kell, hogy a 
növényvédő szerek emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatását értékelik az 
engedélyezési folyamat során. Feltételezhető, hogy az engedélyezett növényvédő szerek helyes 
használat esetén nem fejtenek ki további hatást a szóban forgó területre.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 260
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve a kártevő-szabályozás nem vegyi 
módszereit, illetve annak biztosítására, hogy 
a peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, a 
nem vegyi és természetes alternatívákat 
előnyben részesítve.

Or. en
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Indokolás

Mindig előnyben kell részesíteni kártevő-szabályozás nem vegyi módszereit mint valóban 
megelőző és fenntartható megoldást, amely jobban összhangban van a fenntartható 
növényvédelem célkitűzéseivel, mint a növények, rovarok és más életformák kiirtására 
tervezett összetett vegyi anyagok, amelyek nem sorolhatók a fenntartható megoldások közé. A 
tagállamoknak támogatniuk és ösztönözniük kell a növényvédelem és kártevő-szabályozás 
nem vegyi alternatíváinak széles körű elfogadását.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 261
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói átállnak az 
összes rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony peszticid-
használatú gazdálkodás ösztönzésére, 
beleértve az integrált kártevő-szabályozást, 
illetve annak biztosítására, hogy a 
peszticidek üzleti felhasználói a lehető 
leggyorsabban átállnak az összes 
rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb használatára, 
ahol lehetséges az alacsony kockázatú 
alternatívákat előnyben részesítve, és 
egyébként az ugyanazon kártevőprobléma 
szempontjából rendelkezésre álló termékek 
közül azokra, amelyek az emberi egészségre 
és a környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

Or. nl

Indokolás

Fontos, hogy az üzleti peszticidhasználók a lehető leggyorsabban átálljanak a rendelkezésre 
álló többféle növényvédelmi intézkedés közül a leginkább környezetbarát felhasználásra.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 262
13. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják a növényvédelem, valamint a 
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végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését.

kártevő- és termésszabályozás nem vegyi 
módszereinek végrehajtásához szükséges 
minden feltétel megteremtését.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az elismert kockázatokat és az emberi egészségre gyakorolt akut és krónikus 
káros hatásokat, amelyeket a tematikus stratégia hatásvizsgálata átfogóbban részletez, a 
tagállamoknak támogatniuk és ösztönözniük kell a növényvédelem, valamint a kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi alternatíváinak széles körű bevezetését.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 263
13. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás
végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését.

törölve

Or. de

Indokolás

A szöveget már beépítették az (1) bekezdésbe.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 264
13. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás
végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését.

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás
végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését, és az egyes növényekre 
vonatkozóan leírásokat készítenek az 
integrált növényvédelem legjobb 
gyakorlatairól, elsőbbséget biztosítva a nem 
vegyi növényvédelemnek.

Or. nl
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Indokolás

A növényvédelem nem vegyi módszereire vonatkozó legjobb gyakorlatok segítenek az üzleti 
felhasználóknak abban, hogy környezetbarát növényvédő szereket válasszanak.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken,
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 

Wijkman

Módosítás: 265
13. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás
végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését.

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-szabályozás,
valamint a növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek
végrehajtásához szükséges minden feltétel 
megteremtését.

Or. en

Indokolás

A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy egy peszticid nem hagyható jóvá, amíg meg nem 
állapítják, hogy „nincs káros hatása” az emberekre és az állatokra. Elsőbbséget kell 
biztosítani a kártevő-szabályozás nem vegyi és természetes módszereinek mint olyan valóban 
megelőző és fenntarható megoldásnak, amely nyilvánvalóan jobban összhangban van a 
fenntartható növényvédelem célkitűzéseivel, mint a növények, rovarok és más életformák 
kiirtására tervezett összetett vegyi anyagok, amelyek nem sorolhatók a fenntartható
megoldások közé. A tagállamoknak támogatniuk és ösztönözniük kell a növényvédelem nem 
vegyi alternatíváinak széles körű elfogadását.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 

Wijkman

Módosítás: 266
13. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok különösen azt biztosítják, 
hogy a gazdálkodók rendelkezésére állnak az 
integrált kártevő-szabályozásra vonatkozó 
kártevő-felügyeleti és döntéshozatali 
rendszerek – beleértve az 5. cikkel 
összhangban lévő képzést – és eszközök, 

(3) A tagállamok különösen azt biztosítják, 
hogy a gazdálkodók rendelkezésére állnak az 
integrált kártevő-szabályozásra vonatkozó 
kártevő-felügyeleti és döntéshozatali 
rendszerek – beleértve az 5. cikkel 
összhangban lévő képzést – és eszközök, 
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valamint tanácsadói szolgáltatások. valamint tanácsadói szolgáltatások és a 
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszerei.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (2) bekezdésének indokolását

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 267
13. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok különösen azt biztosítják, 
hogy a gazdálkodók rendelkezésére állnak 
az integrált kártevő-szabályozásra
vonatkozó kártevő-felügyeleti és 
döntéshozatali rendszerek – beleértve az 5. 
cikkel összhangban lévő képzést – és 
eszközök, valamint tanácsadói 
szolgáltatások.

(3) A tagállamok különösen azt biztosítják, 
hogy a gazdálkodók rendelkezésére állnak a 
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereire 
vonatkozó kártevő-felügyeleti és 
döntéshozatali rendszerek – beleértve az 5. 
cikkel összhangban lévő képzést – és 
eszközök, valamint tanácsadói 
szolgáltatások.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) és (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 268
13. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok 2013. június 30-ig jelentést 
tesznek a Bizottságnak a (2) és (3) bekezdés 
végrehajtásáról, és különösen arról, hogy az 
integrált kártevő-szabályozás
végrehajtásához szükséges feltételek 
adottak-e.

(4) A tagállamok 2010. június 30-ig jelentést 
tesznek a Bizottságnak a (2) és (3) bekezdés 
végrehajtásáról, és különösen arról, hogy a 
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek 
végrehajtásához szükséges feltételek 
adottak-e.

Or. en



AM\662795HU.doc 147/193 PE 388.389v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) és (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan 
Jørgensen + Kathy Sinnott 

Módosítás: 269
13. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok 2013. június 30-ig jelentést 
tesznek a Bizottságnak a (2) és (3) bekezdés 
végrehajtásáról, és különösen arról, hogy az
integrált kártevő-szabályozás
végrehajtásához szükséges feltételek 
adottak-e.

(4) A tagállamok 2011. június 30-ig jelentést 
tesznek a Bizottságnak a (2) és (3) bekezdés 
végrehajtásáról, és különösen arról, hogy az
integrált kártevő-szabályozás
végrehajtásához szükséges feltételek 
adottak-e.

Or. en

Indokolás

Az integrált kártevő-szabályozás előírásait a Bizottság által előirányzottnál gyorsabban kell 
végrehajtani (Margrete Auken, Hiltrud Breyer).

Az integrált kártevő-szabályozást minimumként végre kell hajtani valamennyi mezőgazdasági 
földterületen, kivéve a biogazdálkodással művelt területeket. A peszticid-használat és a 
kockázatok további csökkentése érdekében célokat kell rögzíteni a biogazdálkodással művelt 
területek bővítésére. A peszticidekre kivetett adókat/díjakat a hatékony extenzív szolgáltatások 
végrehajtásának, a gazdálkodók integrált kártevő-szabályozási képzésének és a peszticid-
használat csökkentésének finanszírozására szolgáló eszközként kell használni (Roberto 
Musacchio).

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer 
+ Roberto Musacchio

Módosítás: 270
13. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 
2014. január 1-jéig a peszticidek minden 
üzleti felhasználója alkalmazza az integrált 
kártevő-szabályozás általános szabványait.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 
2012. január 1-jéig a peszticidek minden 
üzleti felhasználója alkalmazza az integrált 
kártevő-szabályozás általános és 
terményspecifikus szabványait.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 14. cikk (1) bekezdésének indokolását (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

Az integrált kártevő-szabályozás előírásait a Bizottság által előirányzottnál gyorsabban kell 
végrehajtani (Margrete Auken, Hiltrud Breyer).

Az integrált kártevő-szabályozást minimumként végre kell hajtani valamennyi mezőgazdasági 
földterületen, kivéve a biogazdálkodással művelt területeket. A peszticid-használat és a 
kockázatok további csökkentése érdekében célokat kell rögzíteni a biogazdálkodással művelt 
területek bővítésére. A peszticidekre kivetett adókat/díjakat a hatékony extenzív szolgáltatások 
végrehajtásának, a gazdálkodók integrált kártevő-szabályozási képzésének és a peszticid-
használat csökkentésének finanszírozására szolgáló eszközként kell használni (Roberto 
Musacchio).

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Módosítás: 271
13. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2014. január 1-jéig a peszticidek 
minden üzleti felhasználója alkalmazza az 
integrált kártevő-szabályozás általános 
szabványait.

törölve

Or. xm

Indokolás

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
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integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 272
13. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 
2014. január 1-jéig a peszticidek minden 
üzleti felhasználója alkalmazza az integrált 
kártevő-szabályozás általános szabványait.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 
2011. január 1-jéig a peszticidek minden 
üzleti felhasználója alkalmazza a 
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek 
általános szabványait.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) és (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 273
13. cikk (6) bekezdés

(6) A tagállamok megállapítanak minden 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy a 
gazdálkodókat az integrált kártevő-
szabályozás terményspecifikus 
szabványainak végrehajtására ösztönözzék.

törölve

Or. de

Indokolás

A szöveget már beépítették az (1) bekezdésbe.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 274
13. cikk (6) bekezdés
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(6) A tagállamok megállapítanak minden 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy a 
gazdálkodókat az integrált kártevő-
szabályozás terményspecifikus 
szabványainak végrehajtására ösztönözzék.

(6) A tagállamok megállapítanak minden 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy a 
gazdálkodókat terményspecifikus 
szabványok, valamint a növényvédelem és 
kártevő- és termésszabályozás nem vegyi 
alternatívái módszereinek és 
gyakorlatainak végrehajtására ösztönözzék.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) és (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 275
13. cikk (6) bekezdés

(6) A tagállamok megállapítanak minden 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy a 
gazdálkodókat az integrált kártevő-
szabályozás terményspecifikus 
szabványainak végrehajtására ösztönözzék.

(6) A tagállamok megállapítanak minden 
ahhoz szükséges ösztönzőt, képzési és 
pénzügyi intézkedést, hogy a gazdálkodókat 
az integrált kártevő-szabályozás
terményspecifikus szabványainak 
végrehajtásában támogassák.

Or. en

Indokolás

A képzési rendszerek és a megfelelő pénzügyi támogatás elengedhetetlenek az integrált 
kártevő-szabályozáshoz és a biogazdálkodáshoz.

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner + Richard Seeber

Módosítás: 276
13. cikk (7) bekezdés

(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait 
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni.

törölve

Or. sv
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Indokolás

Az integrált kártevő-szabályozás rendkívül fontos, mivel a feltétlenül szükséges szintre 
korlátozza a vegyi peszticidek használatát. Ezért nagy jelentőséggel bír az olyan feltételek 
megteremtése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az integrált kártevő-
szabályozás alkalmazását. Másrészt azonban az integrált kártevő-szabályozás általános 
szabványai nem tehetők operatív követelménnyé, mivel nagy regionális eltérések léteznek a 
Közösségben, és ezért a környezeti hatást csökkentő intézkedéseket illetően eltérő 
követelmények vannak érvényben. Jelentős adminisztratív problémák és terhek is 
felmerülhetnek, ha az integrált kártevő-szabályozást a közös agrárpolitika szerinti kölcsönös 
megfeleltetés egyik feltételévé akarják tenni (Christofer Fjellner).

Az integrált kártevő-szabályozás szabványait a pesztcidek forgalomba hozataláról szóló 
rendelet 52. cikke már szabályozza, ezért nincs szükség újabb hivatkozásra (Richard Seeber).

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Módosítás: 277
13. cikk (7) bekezdés

(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait 
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni.

(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait 
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni.. Ösztönözni kell az érdekelt 
felek nyilvános részvételét.

Or. en

Lásd a 13. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 278
13. cikk (7) bekezdés

(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait 
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni.

(7) A növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek 
(5) bekezdésben említett általános 
szabványait a(z) […]/EK rendelet 52. 
cikkében meghatározott eljárással 
összhangban kell kidolgozni, az összes 
jelentős érdekelt fél és a nyilvánosság 
részvétele mellett.
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Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) és (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 279
13. cikk (7) bekezdés

(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni.

(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait 
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni, az érdekelt felek nyilvános 
részvétele mellett.

Or. en

Indokolás

A részvétel fontos az integrált kártevő-szabályozás előírásainak nyilvános elfogadtatásához.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 280
13. cikk (8) bekezdés

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban lehet kidolgozni.

törölve

Or. de

Indokolás

El kell utasítani az integrált kártevő-szabályozás Európa-szerte érvényes szabványainak 
bevezetését, mivel egy ilyen szabályozás nem tudja figyelembe venni Európa helyi természeti 
és éghajlati viszonyainak változatosságát, és ellentétes az integrált növénytermesztés 
filozófiájával, amely megközelítés szerint a helyi viszonyok képezik minden intézkedés legfőbb 
alapját.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Módosítás: 281
13. cikk (8) bekezdés

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet kidolgozni.

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet kidolgozni. Ösztönözni 
kell az érdekelt felek nyilvános részvételét.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans
Módosítás: 282

13. cikk (8) bekezdés

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet kidolgozni.

(8) A növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi 
alternatíváival kapcsolatos módszerek és 
gyakorlatokat és a (6) bekezdésben említett 
terményspecifikus szabványokat a 98/34/EK 
rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban lehet 
kidolgozni, az összes jelentős érdekelt fél és 
a nyilvánosság részvétele mellett.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) és (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 283
13. cikk (8) bekezdés

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
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szabványait a 98/34/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet kidolgozni.

szabványait a 98/34/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet kidolgozni, az érdekelt 
felek nyilvános részvétele mellett.

Or. en

Indokolás

A részvétel fontos az integrált kártevő-szabályozás előírásainak nyilvános elfogadtatásához.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 284
13. cikk (8) bekezdés

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet kidolgozni.

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lehet kidolgozni. Ösztönözni 
kell az érdekelt felek nyilvános részvételét.

Or. en

Indokolás

Az érdekelt felek nyilvános részvétele kulcsfontosságú kérdés az integrált kártevő-szabályozás 
és a biogazdálkodás helyes végrehajtásában.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer
Módosítás: 285

13. cikk (8a) bekezdés (új)

(8a) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános és terményspecifikus 
szabványainak kialakítására vonatkozó 
minimumkövetelményeket a IId. melléklet 
határozza meg.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 286
13. cikk (8a) bekezdés (új)

(8a) Az integrált kártevő-szabályozás 
terményspecifikus módszereinek és 
gyakorlatainak bevezetése céljából és a 
biogazdálkodás fejlődésének támogatása 
érdekében a tagállamok alkalmas 
finanszírozási rendszereket vezetnek be a 
peszticidtermékek adóztatása alapján.

Or. fr

Indokolás

Az adórendszerekről bebizonyosodott, hogy több európai országban jó módjai a peszticid-
használat csökkentésének. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy olyan rendszert 
válasszanak ki, amelyik leginkább megfelel az igényeiknek.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen 

Módosítás: 287
13. cikk (8a) bekezdés (új)

(8a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy ösztönözzék a 
biogazdálkodást, és a kiindulási évtől 
számított 10 éven belül 30%-ra emeljék a 
biogazdálkodás keretében művelt 
földterületeik arányát.
A kiindulási év értékét az irányelv 
hatálybalépése előtti utolsó naptári év 
szerinti területben állapítják meg.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 288
13. cikk (8a) bekezdés (új)

(8a) Az integrált kártevő-szabályozás 
általános és terményspecifikus 
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szabványainak kialakítására vonatkozó 
minimumkövetelményeket a IId. melléklet 
iránymutató dokumentuma sorolja fel.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 289
13. cikk (8b) bekezdés (új)

(8b) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy ösztönözzék a 
biogazdálkodást, és a következő célok 
elérése érdekében növeljék a 
biogazdálkodás keretében művelt 
földterületeik arányát:
- a kiindulási évtől számítva 5 éven belül az 
összes megművelt terület 15%-a 
biogazdálkodásban van;
- a kiindulási évtől számítva 10 éven belül 
az összes megművelt terület 30%-a 
biogazdálkodásban van;
A kiindulási év értékét az irányelv 
hatálybalépése előtti utolsó naptári év 
(januártól decemberig) szerinti területben 
állapítják meg.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 290
13. cikk (8b) bekezdés (új)

(8b) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést, hogy támogassák a 
biogazdálkodást, és a növeljék a 
biogazdálkodásra átállított földterületek 
arányát, ogy elérjék a következő célokat:
- ezen irányelv hatálybalépését követően öt 
éven belül a földterületek 15%-át a 
biogazdálkodásra irányadó szabályok 
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hatálya alá kell helyezni; 
- ezen irányelv hatálybalépését követően tíz 
éven belül a földterületek 30%-át a 
biogazdálkodásra irányadó szabályok 
hatálya alá kell helyezni

Or. fr

Indokolás

A biogazdálkodás támogatása is a peszticid-használat és az ehhez kapcsolódóan az emberi 
egészséget és a környezetet érő kockázatok csökentésének egyik módja lehet.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 291
13. cikk (8a) bekezdés (új)

(8a) Az 1782/2003/EK rendelet III. 
mellékletével összefüggésben a 3. cikk 
szerint nyújtott közvetlen kifizetések 
kedvezményezettjeire alkalmazandó 
követelmények akkor tekinthetők 
teljesítettnek a növényvédő szerek 
használatának tekintetében, ha bizonyítékot 
nyújtanak arról, hogy az 5. és 6. cikk 
szerinti képzésben vagy továbbképzésben
részesültek, és olyan berendezést 
használnak, amely megfelel a 8. cikkben 
említett követelményeknek.

Or. nl

Indokolás

A növényvédő szerek használatának egyik alapvető előfeltétele a megfelelő tudás és a jól
működő berendezés. Ezért a kölcsönös megfeleltetés szempontjából elégséges, ha írásos 
bizonyítékot nyújtanak be a képzésről és a berendezések működéséről. Ha a többi szabályra 
vonatkozó ellenőrzések (keresztellenőrzések) ennek ellenére jogsértéseket tárnak fel, 
természetesen az 1782/2003/EK rendeletben előírt szankciók alkalmazandók.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 292
13. cikk (8a) bekezdés (új)
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(8a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, beleértve a közbeszerzési 
eszközöket is, hogy ösztönözzék a 
biogazdálkodást, és a következő célok 
elérése érdekében növeljék a 
biogazdálkodás keretében művelt 
földterületeik arányát:
- a kiindulási évtől számítva 5 éven belül az 
összes megművelt terület 15%-a 
biogazdálkodásban van;
- a kiindulási évtől számítva 10 éven belül 
az összes megművelt terület 30%-a 
biogazdálkodásban van.

A kiindulási év értékét az irányelv 
hatálybalépése előtti utolsó naptári év 
(januártól decemberig) szerinti területben 
állapítják meg.

Or. en

Indokolás

Magától értetődő módosítás, amely az integrált kártevő-szabályozásre és a biogazdálkodásra
irányuló megfelelő rendelkezésekkel és pénzügyi támogatással összhangban célokat állapít 
meg.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 293
13. cikk (8c) bekezdés (új)

(8c) A tagállamok megfelelő finanszírozást 
biztosítanak az integrált kártevő-
szabályozás általános és terményspecifikus 
szabványainak végrehajtására és a 
biogazdálkodás keretében művelt 
földterületek arányának növelésére, 
amelyet a peszticidtermékekre kivetett 
díjakból és más finanszírozási eszközökből 
finanszíroznak.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 294
V. fejezet, cím

Indikátorok, jelentéstétel és információcsere Jelentéstétel és információcsere

Or. de

Indokolás

Egyszerűsítés és pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio + Anne Ferreira

Módosítás: 295
14. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság harmonizált kockázati 
indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
megfelelő indikátorokat fogadhatnak el.

1) A Bizottság harmonizált kockázati és 
használati indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
megfelelő indikátorokat fogadhatnak el.

Or. en

Indokolás

A kockázati célok és indikátorok mellett használati célokat és indikátorokat is rögzíteni kell.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 296
14. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság harmonizált kockázati 
indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 

(1) A Bizottság harmonizált kockázati 
indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
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megfelelő indikátorokat fogadhatnak el. megfelelő indikátorokat fogadhatnak el, 
amelyeknek összhangban kell lenniük az 
irányelv követelményeivel, és a peszticid-
használat egészségi és környezeti 
kockázataira is vonatkozniuk kell. A 
nyilvánosságnak részt kell vennie a nemzeti 
indikátorok kialakításában és 
meghatározásában, emellett a többi jelentős 
érdekelt fél részvétele is szükséges. Ez 
magában foglalja azt a követelményt is, 
hogy a nyilvánosság részvételének 
elősegítése érdekében teljes körű nyilvános 
hozzáférést kell biztosítani az 
információkhoz.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van a (15) preambulumbekezdés tekintetében javasolt módosítással. 
Világossá kell tenni a tagállamok számára, hogy a nemzeti indikátorok a peszticid-használat 
egészségügyi és környezeti kockázataira is vonatkoznak. Azt is nyilvánvalóvá kell tenni a 
tagállamok számára, hogy melyek a nyilvánosság részvételének követelményei a nemzeti 
indikátorok kialakításában, valamint az azokra irányuló munkában és módosításokban, hogy 
ez összhangban legyen a nyilvánosság részvételét előíró 2003/35/EK irányelv szellemével.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 297
14. cikk, cím és (1) bekezdés

Indikátorok Információcsere
(1) A Bizottság harmonizált kockázati 
indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
megfelelő indikátorokat fogadhatnak el.

törölve

Or. de

Indokolás

Egyszerűsítés és pontosítás.
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Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +Anne Ferreira

Módosítás: 298
14. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a nemzeti szintű közös és harmonizált 
kockázati indikátorok kiszámítása,

a) a nemzeti szintű közös és harmonizált 
kockázati és hasznosítási indikátorok 
kiszámítása,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 299
14. cikk (2) bekezdés c) pont

c) prioritást élvező hatóanyagok vagy 
növényi kultúrák, vagy különös figyelmet 
igénylő nem fenntartható gyakorlatok, 
illetve ezen irányelv a növényvédő szerek 
kockázatai és az azoktól való függés 
csökkentésére vonatkozó célkitűzéseinek az 
elérése tekintetében példaértékű bevált 
gyakorlatok meghatározása.

c) prioritást élvező hatóanyagok vagy 
növényi kultúrák, vagy különös figyelmet 
igénylő nem fenntartható gyakorlatok, 
illetve ezen irányelv a peszticidek 
kockázatai egészségügyi és környezeti 
kockázatainak, ideértve a veszélyeket is, és 
az azoktól való függés megakadályozására, 
valamint a növényvédelem nem vegyi 
alternatívái elfogadásának előmozdítására 
és ösztönzésére vonatkozó célkitűzéseinek 
az elérése tekintetében példaértékű bevált 
gyakorlatok meghatározása.

Or. en

Indokolás

Az emberi egészséget illetően a kockázatokat és a negatív hatásokat teljes mértékben el kell 
hárítani, nem pusztán csak csökkenteni kell. Ez összhangban van a korábban javasolt 
módosításokkkal.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Módosítás: 300
14. cikk (2) bekezdés c) pont
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c) prioritást élvező hatóanyagok vagy 
növényi kultúrák, vagy különös figyelmet 
igénylő nem fenntartható gyakorlatok, 
illetve ezen irányelv a növényvédő szerek 
kockázatai és az azoktól való függés 
csökkentésére vonatkozó célkitűzéseinek az 
elérése tekintetében példaértékű bevált 
gyakorlatok meghatározása.

c) prioritást élvező hatóanyagok vagy 
növényi kultúrák, vagy különös figyelmet 
igénylő nem fenntartható gyakorlatok, 
illetve ezen irányelv a peszticidek 
kockázatai egészségügyi és környezeti 
kockázatainak, ideértve a veszélyeket is, és 
az azoktól való függés csökentésére, 
valamint a növényvédelem nem vegyi 
alternatívái elfogadásának előmozdítására 
és ösztönzésére vonatkozó célkitűzéseinek 
az elérése tekintetében példaértékű bevált 
gyakorlatok meghatározása.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 301
14. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerint 
végrehajtott értékelések eredményeit 
továbbítják a Bizottsághoz és a többi 
tagállamhoz.

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerint 
végrehajtott értékelések eredményeit 
továbbítják a Bizottsághoz és a többi 
tagállamhoz, és ezt az információt a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszik.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio 

Módosítás: 302
14. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerint 
végrehajtott értékelések eredményeit 
továbbítják a Bizottsághoz és a többi 
tagállamhoz.

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerint 
végrehajtott értékelések eredményeit 
továbbítják a Bizottsághoz és a többi 
tagállamhoz, és nyilvánossá teszik.

Or. en
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Indokolás

A módosítás összhangban van a korábban az érdekelt felek teljes körű részvételével 
kapcsolatban javasolt módosítással (Lucas).

Lásd a 14. cikk (1) bekezdésének indokolását (Wijkman + Davies és mások).

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Módosítás: 303
14. cikk (4) bekezdés (1) albekezdés

(4) A Bizottság a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött statisztikai 
adatokat, valamint a (3) bekezdésben 
említett információt használja a közösségi 
szintű kockázati indikátorok kiszámításához, 
a peszticidek használatából származó 
kockázatok tendenciáinak megbecslésére.

(4) A Bizottság a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött statisztikai 
adatokat, valamint a (3) bekezdésben 
említett információt használja a közösségi 
szintű kockázati és használati indikátorok 
kiszámításához, a peszticidek használatából 
származó kockázatok tendenciáinak 
megbecslésére.

Or. en

Indokolás

A kockázati célok és indikátorok mellett használati célokat és indikátorokat is rögzíteni kell.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 304
14. cikk (5) bekezdés

(5) A Bizottság a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött statisztikai 
adatokat, valamint a (3) bekezdésben 
említett információt használja a közösségi 
szintű kockázati indikátorok 
kiszámításához, a peszticidek használatából 
származó kockázatok tendenciáinak 
megbecslésére.

törölve

Or. de
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Indokolás

Egyszerűsítés és pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio

Módosítás: 305
14. cikk (5) bekezdés

(5) A Bizottság a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött statisztikai 
adatokat, valamint a (3) bekezdésben 
említett információt használja a közösségi 
szintű kockázati indikátorok kiszámításához, 
a peszticidek használatából származó 
kockázatok tendenciáinak megbecslésére.

(5) A Bizottság a(z) [ESTAT…]/EK 
rendelettel összhangban gyűjtött statisztikai 
adatokat, valamint a (3) bekezdésben 
említett információt használja a közösségi 
szintű kockázati és hasznosítási indikátorok 
kiszámításához, a peszticidek használatából 
származó kockázatok tendenciáinak 
megbecslésére.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 14. cikk (1) bekezdésének indokolását (Wijkman + Davies és mások).

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 306
14. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) Az információgyűjtés nem róhat 
további dokumentációs követelményeket a 
közösségi gazdálkodókra és bortermelőkre, 
illetve más ésszerűtlen követelményt az 
információ rendelkezésére bocsátásával 
kapcsolatban.

Or. fr

Indokolás

A gazdálkodókra és bortermelőkre már most is kiterjedt kötelezettségek vonatkoznak a 
dokumentációk és jelentések benyújtásával kapcsolatban. Amennyiben a későbbiekben 
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valamikor statisztikai szabályozást alakítanának ki a növény-egészségügyi termékekkel 
kapcsolatban, óvatosan kellene eljárni annak biztosítása érdekében, hogy az nem ró további 
ésszerűtlen kötelezettségeket a gazdálkodókra és bortermelőkre a jelentések és más 
dokumentumok bejelentésével vagy benyújtásával kapcsolatban.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 307
14. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) A tagállamok nyomon követik a 
peszticidektől való függőség és azok 
kockázatainak csökkentésében elért 
előrelépéseket a következő információk 
gyűjtésével:
- a növényekben használt hatóanyagok 
előfordulása a mezőgazdasági termékekben 
és a felszíni vizekben, beleértve a különböző 
mezőgazdasági termelőterületeken lévő 
csatornákat is;
- a többszörös hatóanyagok jelenlétének 
előfordulása a mezőgazdasági termékekben 
és a felszíni vizekben;
- az egyes növények tekintetében évente 
használt hatóanyagok kg/ha-ban, és az 
évente elért csökkentés;
- az integrált kártevő-szabályozás 
alkalmazásának mértéke, valamint a 
növényekben használt nem vegyi módszerek 
és gyakorlatok használatának mértéke, 
továbbá az évente elért előrehaladás.
A tagállamok összegyűjtik a következő 
adatokat, ha azok rendelkezésre állnak:
- a különböző mezőgazdasági 
termőterületeken a hatóanyagok levegőben 
való előfordulására vonatkozó adatok;
- a hatóanyagokkal való kezelés 
gyakorisága az egyes növények tekintetében 
és az évente elért csökkentés.
A tagállamok megküldik ezeket az 
információkat a Bizottságnak.
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Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamokban a nemzeti használatcsökkentési tervekben elért előrehaladás nyomon 
követése érdekében a Bizottságot tájékoztani kell. Ez lehetővé teszi a tagállamok és a 
Bizottság közötti információcserét, hogy olyan eszközöket alakítsanak ki, amelyekkel jobban 
harmonizálható a hatóanyagok hazsálatának csökkentése a tagállamokban. Ezek az 
információk a legjobb gyakorlatok elsajátítására, az innováció ösztönzésére és arra is 
felhasználhatók, hogy segítsenek a gazdálkodóknak a hatékonyabb termesztési módszerek és a 
jobb gazdasági teljesítmény megvalósításában.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 308
15. cikk, cím és (-1) és (-2) bekezdés (új)

Nyilvántartás és jelentés

(-1) A peszticidkereskedők nyilvántartást 
vezetnek az összes peszticid vagy peszticidek 
kijuttatására szolgáló berendezés 
átvételéről, értékesítéséről, szállításáról és 
más ártalmatlanításáról, és azt két évig
megőrzik.
(-2) A peszticideket használó személyek 
naplót vezetnek, amelyben nyilvántartják a 
peszticidek összes kijuttatását, amikor a 
peszticideket kijuttatták, valamint az ilyen 
kijuttatások környezeti hatásával 
kapcsolatos megfigyeléseket. Ezeket a 
naplókat felszólításra az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani ellenőrzés 
céljából. Az illetékes hatóság továbbítja ezt 
az információt az érdekelt felenek, mint 
például a lakosoknak és a járókelőknek.

Or. en

Indokolás

Ezek a nyilvántartási kötelezettségek a gyakorlatban már működnek a peszticideket használó 
személyek tekintetében, akik megfelelnek az EUREPGAP-szabványoknak vagy az integrált 
kártevő-szabályozás szabványainak, amelyeket egész Európában támogatnak a gazdálkodói 
szövetségek vagy szövetkezetek.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 309
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról és a 
nemzeti cselekvési tervek értékeléséről szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, három évenként
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.
A tagállamok évente beszámolnak a 
Bizottságnak nemzeti cselekvési tervükről. 

Or. nl

Indokolás

Fontos kijelölni a Bizottság jelentéseinek meghatározott menetrendjét, ezzel egyidejűleg pedig 
meghatározni, hogy a tagállamoknak milyen időközönként kell beszámolniuk a Bizottságnak.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 310
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról és a 
nemzeti cselekvési programokról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, ötévenként benyújtja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A tagállamok három évente jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak nemzeti 
cselekvési programjaik végrehajtásáról.

Or. fr

Indokolás

A szabályok végrehajtása terén elért előrelépések rendszeres jelentése kulcsfontosságú 
jelentőséggel bír a javasolt jogszabály sikerében. Lehetővé teszi a tagállamok közötti 
tapasztalatcserét és a nemzeti programok Bizottság általi értékelését, szükség esetén pedig 
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lehetőséget teremt a szükséges módosítások előterjesztésére. 

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 311
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, legalább ötévente
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A legalább ötéves gyakoriság minden parlamenti ciklus számára lehetővé teszi az 
előrelépések áttekintését.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 312
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról és a 
nemzeti cselekvési tervek értékeléséről szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, kétévente benyújtja 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
tagállamok kétévente legalább egyszer 
felülvizsgálják nemzeti cselekvési terveiket,
és azokról évente jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a peszticid-használat kockázatait és az egészségre gyakorolt potenciális –
akut és krónikus – káros hatásait, valamint azt, hogy a Bizottság elismerte, hogy 
hiányosságok vannak a jelenlegi jogi keretrendszerben, és az nem foglalkozik kellően a 



AM\662795HU.doc 169/193 PE 388.389v01-00

Külső fordítás

HU

tényleges használati szakasszal, a tagállamoknak kétévente legalább egyszer felül kell 
vizsgálniuk nemzeti cselekvési terveiket, és a változások vagy fejlemények ellenőrzése céljából 
évente közölniük kell azokat a Bizottsággal.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer,
Roberto Musacchio

Módosítás: 313
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról és a 
nemzeti cselekvési tervek értékeléséről szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, három évente 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A tagállamok évente beszámolnak a 
Bizottságnak nemzeti cselekvési tervükről.

Or. en

Indokolás

A végrehajtásban elért előrehaladás rendszeres jelentése a siker kulcsa. Ez lehetővé teszi a 
tagállamok közötti tapasztalatcserét, a nemzeti cselekvési tervek Bizottság általi értékelését és 
szükség esetén a módosítások végrehajtását.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman

Módosítás: 314
15. cikk

Jelentés Nyilvántartás és jelentés

(1) A peszticidkereskedők nyilvántartást 
vezetnek az összes peszticid vagy peszticidek 
kijuttatására szolgáló berendezés 
átvételéről, értékesítéséről, szállításáról és 
más ártalmatlanításáról, és azt két évig 
megőrzik.
(2) A peszticideket használó személyek 
naplót vezetnek, amelyben nyilvántartják a 
peszticidek összes kijuttatását, amikor a 
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peszticideket kijuttatták, valamint az ilyen 
kijuttatások környezeti hatásával 
kapcsolatos megfigyeléseket. Ezeket a 
naplókat felszólításra az illetékes hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani ellenőrzés 
céljából. 

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(3) A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról és a 
nemzeti cselekvési tervek értékeléséről szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, három évente 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Ezek a nyilvántartási kötelezettségek a gyakorlatban már működnek a peszticideket használó 
személyek tekintetében, akik megfelelnek az EUREPGAP-szabványoknak vagy az integrált 
kártevő-szabályozás szabványainak, amelyeket egész Európában támogatnak a gazdálkodói 
szövetségek vagy szövetkezetek.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 315
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról és a 
nemzeti cselekvési programok értékeléséről 
szóló jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, három évente 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A tagállamok három évente jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak nemzeti 
cselekvési programjaikról..

Or. fr

Indokolás

A szabályok végrehajtása terén elért előrelépések rendszeres jelentése a siker kulcsa, mivel 
lehetővé teszi a tapasztalatcserét a tagállamok között. Ezenkívül a Bizottságnak értékelnie kell 
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a nemzeti cselekvési programokat, és lehetőséget kell biztosítani módosítások előterjesztésére.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 316
15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, ötévente benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. de

Indokolás

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek ötévente jelentés kell kapnia, ez indokolja ezt a 
kikötést.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Módosítás: 317
15a. cikk (új)

15a. cikk
Niylvántartás

A növényvédő szerek üzleti felhasználói 
nyilvántartást vezetnek a peszticid-
használatról, és azt legalább a használat 
befejezését követő 10 évig megőrzik.
Kérésre az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsátják a 
nyilvántartásokban szereplő lényeges 
információkat. Ezeket az információkat a 
szomszédoknak és a lakosoknak, a 
kiskereskedőknek és az ivóvízellátó iparnak 
is a rendelkezésére bocsátják, ha azok 
hozzáférést kérnek. Peszticidútlevél 
formájában az egy adott mezőgazdasági 
termékkel kapcsolatban végzett összes 
peszticidalkalmazásról tájékoztatást adnak 
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a kis- és nagykereskedőknek.

Or. en

Indokolás

A kiskereskedők és nagykereskedők átfogó tájékoztatást kértek az adott termék tekintetében 
alkalmazott peszticidekről, hogy jobban végre tudják hajtani a nyomon követhetőségi 
követelményeket, és javítsák a peszticidmaradványok elemzését minőségbiztosítási 
rendszereikben. Az elsődleges termelők kötelesek a jelenlegi rendelet szerint nyilvántartott 
adatokat a fogyasztók kérésére átadni.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 318
15a. cikk (új)

15a. cikk
Az információk és legjobb gyakorlatok 

cseréje
A Bizottság egy platformot hoz létre az 
információk és a legjobb gyakorlatok 
cseréjére a peszticidek fenntartható 
használata és az integrált kártevő-
szabályozás terén.

Or. nl

Indokolás

A peszticidek fenntartható használatának és az integrált kártevő-szabályozásnak egyik fontos 
eleme az információk és legjobb gyakorlatok cseréje a tagállamok és a többi érdekelt fél 
között. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a dolgot nem kell minden egyes alkalommal újra 
kitalálni. A meglévő kezdeményezések is bevonhatók (például a mezőgazdaság fenntartható 
fejlődésére irányuló európai kezdeményezés).

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 319
19. cikk

Kiadások Adatbázis
A peszticidek fenntartható használatának 
területén harmonizált politika és rendszerek 

Az európai belső piacon a peszticidek 
fenntartható használatának területén 
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létrehozásának támogatása érdekében a 
Bizottság finanszírozhatja a következőket:

harmonizált politika és rendszerek 
létrehozásának garantálása érdekében a 
Bizottság finanszírozhatja a következőket:

a) harmonizált rendszer kialakítása, 
amelynek része a peszticidek kockázati 
indikátoraira vonatkozó valamennyi 
információt összegyűjtő és tároló, valamint 
az ilyen információkat az illetékes 
hatóságok, más érdekelt felek és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátó 
megfelelő adatbázis,

a) harmonizált rendszer kialakítása, 
amelynek része a peszticidekre vonatkozó 
valamennyi információt összegyűjtő és 
tároló, valamint az ilyen információkat az 
illetékes hatóságok és más érdekelt felek 
rendelkezésére bocsátó megfelelő adatbázis.

b) a jogszabályok előkészítéséhez és 
kidolgozásához szükséges tanulmányok 
elvégzése, ideértve ezen irányelv 
mellékleteinek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítását is,
c) az ezen irányelv végrehajtását elősegítő 
iránymutatás és legjobb gyakorlatok 
kialakítása..

Or. de

Indokolás

Egyszerűsítés, mivel a tagállamok már kidolgozták a végrehajtási rendeleteket és 
iránymutatásokat, és lépéseket tettek annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok 
felülvizsgálják ezeket a rendelkezéseket.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Módosítás: 320
19. cikk a) pont

a) harmonizált rendszer kialakítása, 
amelynek része a peszticidek kockázati 
indikátoraira vonatkozó valamennyi 
információt összegyűjtő és tároló, valamint 
az ilyen információkat az illetékes 
hatóságok, más érdekelt felek és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátó 
megfelelő adatbázis,

a) harmonizált rendszer kialakítása, 
amelynek része a peszticidek kockázati és 
használati indikátoraira vonatkozó 
valamennyi információt összegyűjtő és 
tároló, valamint az ilyen információkat az 
illetékes hatóságok, más érdekelt felek és a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátó 
megfelelő adatbázis,

Or. en
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Indokolás

Lásd a 14. cikk (2) bekezdése a) pontjának indokolását (Ferreira).

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 321
20. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik az 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket legkésőbb [a hatálybalépést 
követő két évvel]. A tagállamok 
haladéktalanul továbbítják a Bizottsághoz e 
rendelkezések szövegét, valamint az említett 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelési táblázatot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik az 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket legkésőbb [a hatálybalépést 
követő öt évvel]. A tagállamok 
haladéktalanul továbbítják a Bizottsághoz e 
rendelkezések szövegét, valamint az említett 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A tagállamok döntik el a 
hivatkozás módját.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. 

Or. de

Indokolás

Mivel a tagállamokban már érvényben vannak a végrehajtási intézkedések, a megfelelésre 
vonatkozó határidőt a hatálybalépést követő öt évben kell meghatározni. Ezalatt a korábbi 
rendelet fogja garantálni a peszticidek helyes használatát.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 322
20. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik az 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket legkésőbb [a hatálybalépést 
követő két évvel]. A tagállamok 
haladéktalanul továbbítják a Bizottsághoz e 

(1) A tagállamok hatályba léptetik az 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket legkésőbb [a hatálybalépést 
követő egy évvel]. A tagállamok 
haladéktalanul továbbítják a Bizottsághoz e 
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rendelkezések szövegét, valamint az említett 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelési táblázatot.

rendelkezések szövegét, valamint az említett 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelési táblázatot.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a peszticid-használat kockázatait és káros – akut és krónikus – egészségügyi 
hatásait, valamint azt, hogy a Bizottság elismerte, hogy hiányosságok vannak a jelenlegi jogi 
keretrendszerben, és az nem foglalkozik kellően a tényleges használati szakasszal, a 
tagállamoknak hatályba kell léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatálybalépését követően két évnél 
kevesebb idő alatt megfeleljenek ennek az irányelvnek.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Módosítás: 323
I. melléklet 1. pont

1. a peszticidekkel és használatukkal 
kapcsolatos összes vonatkozó jogszabály,

1. a peszticidekkel és használatukkal, a 
peszticidcímkékkel és címkézési rendszerrel, 
a peszticidek terminológiájával, 
biztonságával, a toxicitással és 
ökotoxicitással kapcsolatos összes 
vonatkozó jogszabály,

Or. en

Indokolás

A képzési programok javítása.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Módosítás: 324
I. melléklet 2.a) pont

a) emberekre jelentett kockázatok (kezelők, 
lakosok, járókelők, a kezelt területekre 
belépők, a kezelt terményeket kezelők, 
elfogyasztók), és az ezeket súlyosbító 
tényezők, például a dohányzás,

a) emberekre jelentett kockázatok (kezelők, 
lakosok, járókelők, a kezelt területekre 
belépők, a kezelt terményeket kezelők, 
elfogyasztók), valamint az expozíció összes 
potenciális hosszú távú akut és krónikus 
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káros egészségügyi hatása és az ezeket 
súlyosbító tényezők, például a dohányzás,

Or. en

Indokolás

A peszticidhasználóknak teljesen ismerniük kell a peszticid-használat kockázatait és 
potenciális hosszú távú akut és krónikus káros egészségügyi hatásait (Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio).

Mindenkinek, aki peszticidet használ, teljesen ismernie kell a peszticid-használat kockázatait 
és potenciális hosszú távú akut és krónikus káros egészségügyi hatásait (Caroline Lucas).

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Módosítás: 325
I. melléklet 2.a) pont

a) emberekre jelentett kockázatok (kezelők, 
lakosok, járókelők, a kezelt területekre 
belépők, a kezelt terményeket kezelők, 
elfogyasztók), és az ezeket súlyosbító 
tényezők, például a dohányzás,

a) emberekre jelentett kockázatok (kezelők, 
lakosok, járókelők, a kezelt területekre 
belépők, a kezelt terményeket kezelők, 
elfogyasztók), és az ezeket súlyosbító 
tényezők, például a dohányzás, evés, vagy 
ha nem viselnek megfelelő védőfelszerelést,

Or. en

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. pontjának módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Módosítás: 326
I. melléklet 2.b) pont

b) a peszticid mérgezések tünetei, és az 
elsősegély-intézkedések,

b) a peszticid mérgezések tünetei, és az 
elsősegély-intézkedések és a krónikus 
egészségi hatások tünetei,

Or. en
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Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. pontjának módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 327
I. melléklet 2.c) pont

c) a nem célzott növényekre, hasznos 
rovarokra, vadon élő állatokra és 
növényekre, a biológiai sokféleségre és 
általában a környezetre jelentett kockázatok,

c) a nem célzott növényekre, hasznos 
rovarokra, vadon élő állatokra és 
növényekre, a biológiai sokféleségre és 
általában a környezetre jelentett kockázatok, 
külön figyelemmel a mezőgazdasági 
peszticid-használat kedvezőtlen hatásaira, 
például a kártevők természetes 
ellenségeinek elvesztése és a rovarok általi 
beporzás csökkenése,

Or. en

Indokolás

A peszticid-használatnak jelentős externális költségei vannak a mezőgazdaságban, ezért a 
képzési programokban szerepelniük kell az ilyen hátrányos hatásokkal kapcsolatos legújab 
ismereteknek.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 328
I. melléklet 3. pont

3. az integrált kártevő-szabályozási 
stratégiák és technikák, integrált 
növényvédelmi stratégiák és technikák, és a 
biogazdálkodás elvi alapjai; az integrált 
kártevő-szabályozás általános és 
terményspecifikus szabványaira vonatkozó 
információ,

3. az integrált növényvédelmi stratégiák és 
technikák, a biológiai, biotechnológiai, 
kémiai, termesztési és növénynemesítési 
intézkedések kombinációjának ésszerű 
alkalmazása és a biogazdálkodás elvi 
alapjai; általános és terményspecifikus 
szabványokra vonatkozó információ és a 
kártevő-szabályozás természetes módjainak 
ösztönzése,

Or. pl
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Indokolás

A képzési programoknak tartalmazniuk kell a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó 
anyagokat is a 91/414/EGK irányelvvel (az „integrált védelem” fogalommeghatározása) és a 
növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i rendelettel összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Módosítás: 329
I. melléklet 3. pont

3. az integrált kártevő-szabályozási 
stratégiák és technikák, integrált 
növényvédelmi stratégiák és technikák, és a 
biogazdálkodás elvi alapjai; az integrált 
kártevő-szabályozás általános és 
terményspecifikus szabványaira vonatkozó 
információ,

3. az integrált kártevő-szabályozási 
stratégiák és technikák, integrált 
növényvédelmi stratégiák és technikák, és a 
biogazdálkodás elvi alapjai; az általános és 
terményspecifikus szabványokra vonatkozó 
információ, a növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi 
alternatíváinak módszerei és gyakorlatai,

Or. en

Indokolás

Egyes peszticideket pusztán „kozmetikai” célra használnak, ami nem kapcsolódik 
meghatározott kártevőkhöz vagy betegségekhez, ezért nem szolgálja a kártevő-szabályozást 
vagy a növényvédelmet. Figyelembe véve az elismert kockázatokat és az emberi egészségre 
gyakorolt hátrányos akut és krónikus hatásokat, amelyeket a tematikus stratégia 
hatásvizsgálata átfogóbban részletez, a tagállamoknak támogatniuk és ösztnözniük kell a 
növényvédelem, valamint a kártevő- és termésszabályozás nem vegyi alternatíváinak széles 
körű bevezetését

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Módosítás: 330
I. melléklet 3. pont

3. az integrált kártevő-szabályozási 
stratégiák és technikák, integrált 
növényvédelmi stratégiák és technikák, és a 
biogazdálkodás elvi alapjai; az integrált 

3. az integrált kártevő-szabályozási 
stratégiák és technikák, integrált 
növényvédelmi stratégiák és technikák, és a 
biogazdálkodás elvi alapjai és a nem vegyi 
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kártevő-szabályozás általános és 
terményspecifikus szabványaira vonatkozó 
információ,

növényvédelem, különösen a megelőző 
módszerek és a biológiai szabályozási 
módszerek; az integrált kártevő-szabályozás 
általános és terményspecifikus szabványaira 
vonatkozó információ,

Or. en

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. pontjának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Módosítás: 331
I. melléklet 4. pont

4. összehasonlító értékelésbe történő 
bevezetés felhasználói szinten, amely 
lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy az engedélyezett termékek 
közül a legmegfelelőbbet válasszák egy 
adott kártevőproblémára egy adott 
helyzetben

4. összehasonlító értékelésbe történő 
bevezetés felhasználói szinten, amely 
lehetővé teszi az üzleti felhasználók 
számára, hogy az engedélyezett termékek 
közül a legmegfelelőbbet válasszák egy 
adott kártevőproblémára egy adott 
helyzetben, mégpedig az emberi egészségre 
és a környezetre legkevésbé veszélyes 
termék kiválasztásával

Or. en

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. pontjának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Jill Evans

Módosítás: 332
I. melléklet 5. pont

5. az emberekre, a nem célszervezetekre és a 
környezetre jelentett kockázatok 
minimalizálására szolgáló intézkedések: 
biztonságos munkamódszerek a peszticidek 
tárolására, kezelésére, keverésére, az üres 
csomagolás, más szennyezett anyagok, 

5. az emberekre, a nem célszervezetekre és a 
környezetre jelentett kockázatok 
minimalizálására szolgáló intézkedések: 
biztonságos munkamódszerek a peszticidek 
tárolására, kezelésére, keverésére, az üres 
csomagolás, más szennyezett anyagok, 
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felesleges koncentrált és hígított peszticidek 
(ideértve a tartályban keverteket is) 
ártalmatlanítására; a kezelői expozíció 
szabályozásának ajánlott módja 
(védőfelszerelés),

felesleges koncentrált és hígított peszticidek 
(ideértve a tartályban keverteket is) 
ártalmatlanítására; a kezelői expozíció 
szabályozásának ajánlott módja 
(védőfelszerelés); az összes potenciális 
expozíciós tényező ismerete, beleértve a 
levegőben lévő peszticidek miatti hosszú 
távú expozíciót, a kijuttatás utáni gőzök 
által okozott expozíciót, a reaktiválást, a 
kicsapódást, a kültéri alkalmazás által a 
beltéri levegőbe juttatott és ott eloszló 
peszticideket, a keverékek általi expozíciót, 
a virágporok vagy légi porozás által 
szállított peszticidmaradványok (pl. 
betakarításkor), a szennyezett talaj 
szóródása, és nagy távolságokra való 
szállítás.

Or. en

Indokolás

Aki peszticideket használ, annak teljes körűen ismernie kell a potenciális expozíciós 
tényezőket és a kockázatokat, mégpedig nem csak a saját egészségét illetően, hanem másokkal 
kapcsolatban is, akik ki lehetnek téve ezeknek a hatásoknak, különös tekintettel a permetezett 
terület melletti helységben élő lakosokra és közösségekre.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Módosítás: 333
I. melléklet 6. pont

6. a növényvédő szer kijuttatásához használt 
berendezés előkészítésére – beleértve a 
kalibrálást –, és a felhasználókat, más 
embereket, a nem célzott állat- és 
növényfajokat, a biológiai sokféleséget és a 
környezetet veszélyeztető kockázatokat 
minimalizáló működtetésére vonatkozó 
eljárások

6. a növényvédő szer kijuttatásához használt 
berendezés előkészítésére – beleértve a 
kalibrálást –, és a felhasználókat, más 
embereket, a nem célzott állat- és 
növényfajokat, a biológiai sokféleséget, a 
környezetet és a vízforrásokat veszélyeztető 
kockázatokat minimalizáló működtetésére 
vonatkozó eljárások

Or. en

Indokolás

Külön hivatkozással hangsúlyozni kell a vízforrások védelmének szükségességét. Azt is 
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biztosítani kell, hogy rendkívüli időjárás és a peszticidek víztestekbe való potenciális 
szivárgása esetén intézkedésekre kerüljön sor. Az időjárás nagyon jelentősen befolyásolja a 
szennyeződés szintjét. Nedves talajnál nagyobb a kockázata a peszticidek lefolyásának. A 
heves viharok növelik annaka kockázatát, hogy a peszticidek lefolynak a gazdaságok 
udvaraiból és a földekről is.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Módosítás: 334
I. melléklet 7. pont

7. a növényvédő szer kijuttatásához használt 
berendezés használata és karbantartása, és a 
különböző permetező technikák (pl. kis 
térfogatú permetezés, kis szóródású 
szórófej), továbbá a használatban lévő 
permetezők műszaki ellenőrzésének 
célkitűzései, valamint a permetezési 
minőség javításának módjai

7. a növényvédő szer kijuttatásához használt 
berendezés használata és karbantartása, és a 
különböző permetező technikák a peszticid-
használat, a permetsodródás és a 
kockázatok csökkentésére (pl. kis térfogatú 
permetezés, kis szóródású szórófej), továbbá 
a használatban lévő permetezők műszaki 
ellenőrzésének célkitűzései, valamint a 
permetezési minőség javításának módjai

Or. en

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. pontjának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Módosítás: 335
I. melléklet 8. pont

8. az emberi egészség és környezet védelmét 
biztosító szükséghelyzeti intézkedések, 
véletlenszerű kiömlés és szennyeződés 
esetén

8. az emberi egészség, a környezet és a 
vízforrások védelmét biztosító 
szükséghelyzeti intézkedések, véletlenszerű 
kiömlés, szennyeződés és olyan szélsőséges 
időjárás esetén, amely a peszticidek 
szivárgásának kockázatával járhat

Or. en

Indokolás

Külön hivatkozással hangsúlyozni kell a vízforrások védelmének szükségességét. Azt is 
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biztosítani kell, hogy rendkívüli időjárás és a peszticidek víztestekbe való potenciális 
szivárgása esetén intézkedésekre kerüljön sor. Az időjárás nagyon jelentősen befolyásolja a 
szennyeződés szintjét. Nedves talajnál nagyobb a kockázata a peszticidek lefolyásának. A 
heves viharok növelik annaka kockázatát, hogy a peszticidek lefolynak a gazdaságok 
udvaraiból és a földekről is.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Módosítás: 336
I. melléklet 10a. pont (új)

10a. különleges kategóriák, amelyekre a 
peszticidet kezelő személy engedélyt kaphat, 
ide tartozhatnak:
a) mezőgazdasági kártevő-szabályozás
b) erdészeti kártevő-szabályozás
c) vetőmagcsávázás
d) kártevő-szabályozás vízi környezetben
e) elsőbbségi kártevő-szabályozás 
f) közegészségügyi kártevő-szabályozás 
g) rágcsálókkal szembeni kártevő-
szabályozás 

Or. en

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. pontjának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Módosítás: 337
I. melléklet 10a. pont (új)

10a. különleges gondosság a vízről szóló 
keretirányelv szerint meghatározott védett 
területeken

Or. en
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Indokolás

Mivel a vízről szóló keretirányelv értelmében a felszíni és felszín alatti vizek különleges 
védelme és az élőhelyek és fajok megőrzése közvetlenül a víztől és az ivóvíz víztestjeitől függ, 
ezeket különösen védeni és óvni kell. Ezt fontos a képzési programokban is megnevezni, hogy 
az üzleti felhasználók, forgalmazók és tanácsadók ismerjék a szükségleteket.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Módosítás: 338
I. melléklet 10b. pont (új)

10b. kockázatértékelésen alapuló 
megközelítés, amely figyelembe veszi a helyi 
vízgyűjtő változóit, mint például az éghajlat, 
talaj, növénytípus, lejtők.

Or. en

Indokolás

A programoknak ki kell terjedniük a kockázatértékelésen alapuló tudás kialakítására is, amely 
a legjobb gyakorlatok részeként figyelembe veszi a helyi adottságokat is.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 339
II. melléklet

A melléklet törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Módosítás: 340
IIa. melléklet (új)

IIa. melléklet
A nemzeti háttérjelentés minimális elemei

A. rész: Az első nemzeti peszticidhasználat-
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csökkentési tanulmányokban 
szerepeltetendő elemek
Az aktuális feltételek leírása:
• Ismert információk a peszticidek 
gyártásáról, importjáról, exportjáról, 
értékesítéséről és forgalmazásáról;
• A peszticidfogyasztás jelenlegi módjai (a 
felhasznált hatósanyagok teljes 
mennyisége; a fő növényeknél és nem 
mezőgazdasági felhasználásokban, 
különösen a köztereken használt egyedi 
alkalmazások során használt peszticidek 
fajlagos mennyisége; a kezelési gyakoriság 
indexének kiszámítása);
• A peszticid-használat jelenlegi módjainak 
a környezetre, az élelmiszerláncra és az 
emberi egészségre gyakorolt hatásainak 
leírása a meglévő monitoring programok 
keretében gyűjtött adatok alapján;
• Az aktuális jogszabályok és politikai 
eszközök, valamint azok hatékonyságának 
áttekintése;
• A peszticidek szükségességének 
értékelése;
• A fent említett információkkal 
kapcsolatban azonosított hiányosságok. 
A peszticidcsökkentés forgatókönyvei:
• 30%-os és 50%-os használatcsökkentés a 
kezelési gyakoriság indexével mérve.
A különböző forgatókönyvek 
végrehajtásából adódó következmények 
értékelése:
• Környezetre gyakorolt hatás (beleértve az 
energiafogyasztást, üvegházhatást okozó 
gázokat);
• Közegészségügyi hatás (munkavállalók, 
lakosok, járókelők, maradványok az 
élelmiszerekben);
• A mezőgazdasági termelésre gyakorolt 
hatások;
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• A különböző forgatókönyvek gazdasági 
költségei és haszna (a rejtett költségek 
csökkentését is beleértve).
A forgatókönyvek eléréséhez szükséges 
elemek azonosítása és értékelése:
• Az irányelvben meghatározott elemek 
hatása a használatcsökkentés elérésében;
• További szükséges tudományos adatok és 
ezek gyűjtésének módja, pl. további 
ellenőrzési kapacitás, kutatási 
létesítmények;
• A peszticidhasználat-csökkentés 
megvalósításához szükséges további 
kapacitás, pl. extenzív mezőgazdasági 
szolgáltatások, ellenőrők a használat 
szabályozására; 
• Finanszírozás lehetséges forrásai a 
különböző forgatókönyvek 
végrehajtásához, beleértve a díjakat is.
Következtetések
• Elérhető peszticidhasználat-csökkentési 
célok meghatározott növényekre és nem 
mezőgazdasági kártevő-szabályozási 
helyzetekre, valamint nemzeti szinten, 
amelyek minimumként teljesítik a 6. 
cikkben meghatározott kötelező csökkentési 
célokat, és amelyek idővel további 
használatcsökkentésre irányulnak.
B. rész: Az ezt követő nemzeti 
peszticidhasználat-csökkentési 
tanulmányokban szerepeltetendő elemek
• Az előző három év tapasztalatainak 
értékelése a peszticidcsökkentési program 
végrehajtásával kapcsolatban.
• A fent említett többi elem.
Új célok rögzítése a következő időszakra.

Or. en

Indokolás

Erre a mellékletre iránymutató dokumentumként van szükség, amelynek alapján a tagállamok 
kidolgozzák nemzeti háttérjelentéseiket, és amely biztosítja a tagállamok jelentéseinek 
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homogenitását, valamint az EU egészére vonatkozó helyzet értékelését az Európai Bizottság 
által.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 

Wijkman

Módosítás: 341
IIb. melléklet (új)

IIb. melléklet
A peszticidek kockázatainak és 

használatának csökkentésére irányuló 
nemzeti cselekvési tervek minimális elemei

Minőségi és mennyiségi célok:
• Időközi célok a kockázatok és a használat 
csökkentésére a kezelési gyakoriság 
indexével mérve;
• Az egyes célcsoportokra vagy használatra 
meghatározott célok, pl. hatóságok, 
gazdálkodók, szállítási útvonalak;
• A peszticid-használat csökkentésére 
vonatkozó célok érzékeny övezetekben;
• A peszticidek progresszív megszüntetésére, 
valamint a talajvízben és más környezeti 
közegben lévő maradványaik eltávolítására 
irányuló célok;
• A problémás növényekre és/vagy régiókra 
vonatkozó célok. 
A használat szabályozása:
• Intézkedések az integrált kártevő-
szabályozási gyakorlatok végrehajtásának 
biztoítására; 
• Szabályozások, mint például a peszticidek 
alkalmazásának tilalma ivóvízkutak 
nyílásainak közelében vagy peszticidekre 
érzékeny területeken, például 
természetvédelmi helyeken és ütközési 
övezetekben;
• Szabályozások, mint például a peszticidek 
alkalmazásának tilalma olyan területeken, 
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ahol magas az expozíciós kockázat, pl. 
iskolák, parkok és más közterek, utak 
szélén stb.
Kutatás és bővítés:
• A peszticidek nem vegyi alternatíváira 
irányuló kutatás;
• Demonstrációs programok az alkalmazási 
gyakoriság csökkentésének módjáról nem 
vegyi kártevő-szabályozási módszerek és 
rendszerek alkalmazásával;
• A mezőgazdasági tanácsadók képzése a 
nem vegyi kártevő-szabályozási 
módszerekkel és rendszerekkel 
kapcsolatban;
• Kutatások a használat lelhetséges 
csökkentéseiről jobb 
permetezőberendezések alkalmazásával, 
jobb permetezési módszerekkel és 
technikákkal. 
Tájékoztatás, oktatás és képzés:
• Valamennyi peszticidet kezelő személy 
oktatása a peszticidek által kiváltott 
egészségügyi veszélyekről, valamint a nem 
vegyi kártevő-szabályozási módszerekről és 
rendszerekről;
• Iránymutatás a peszticidek kezelői 
számára, pl. a peszticidek tárolásáról és 
kezeléséről.
A peszticidek kijuttatására használt 
berendezések:
• A használt berendezések ellenőrzése.
Pénzügyi eszközök:
• Pénzügyi támogatás az integrált kártevő-
szabályozási szabványok és gyakorlatok 
végrehajtására;
• Pénzügyi támogatás a peszticid-
használatot csökkentő más intézkedésekre;
• A kölcsönös megfeleltetési mechanizmus 
kiterjedtebb alkalmazása.

Or. en
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Erre az új mellékletre iránymutató dokumentumként van szükség, amelynek alapján a 
tagállamok végrehajtják nemzeti cselekvési programjaikat, és amely biztosítja a tagállamok 
cselekvéseinek homogenitását.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anders 

Wijkman

Módosítás: 342
IIc. melléklet (új)

IIc. melléklet

Az integrált kártevő-szabályozás általános 
és terményspecifikus kritériumainak elemei
Az integrált kártevő-szabályozás 
minimumként a következő általános 
kritériumokra terjed ki:
a) A károsító szervezetek megelőzését vagy 
elfojtását más opciók mellett különösen a 
következőkkel érhető el vagy támogatható:
• optimális vetésforgó alkalmazása, 
amellyel a talaj szervezeteinek 
kiegyensúlyozott populációja érhető el, és 
fenntartható az egészséges talaj, hogy 
megakadályozzák a talajhoz kötődő 
fertőzések kitörését, és megszüntessék a 
talajfertőtlenítő anyagok és más talajkezelő 
vegyi anyagok használatát;
• olyan talajszerkezet kialakítása, amely 
támogathatja az egészséges növényeket,
például a szerves anyagok arányának 
emelése, a szántás mélységének 
korlátozása, az erózió megakadályozása, 
optimális növénysorrend alkalmazása;
• hozzáigazított termesztési technikák és 
eljárások, pl. a talaj vetésre való 
előkészítése, a vetés időpontja és sűrűsége a 
vetés, a tartósító talajművelés, a közvetlen 
vetés, a higiénés intézkedések és a 
fametszés tekintetében;
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• a leginkább ellenálló/ legjobb 
tűrőképességű nemesített növényformák és 
jóváhagyott/tanúsított magok és 
vetőanyagok használata;
• a talajban és a talajszerkezetben már jelen 
lévő tápanyagokkal kapcsolatos 
információk alapján kiegyensúlyozott 
trágyázás, talajmeszesítés és 
öntözés/esőztetés a kártevők és betegségek 
iránti fogékonyság csökkentésére. A talajvíz 
öntöési célú felhasználást el kell kerülni;
• károsító szervezetek mezőgazdasági gépek 
és berendezések által okozott elterjedésének 
megakadályozása (például rendszeres 
tisztítás révén);
• a lényeges, hasznos élő szervezetek 
védelme és támogatása, például 
hozzáigazított növényvédelmi intézkedések 
vagy az ökológiai infrastruktúra használata 
révén a megművelt területeken vagy azokon 
kívül, a teljes földterület egy minimális 
százalékának pihentetése, olyan 
növényfajok telepítése, amelyek vonzzák a 
kártevők természetes ellenségeit.
b) A károsító szervezetek felügyeletét 
megfelelő módszerekkel és eljárásokkal 
végzik. Ide tartoznak a tudományosan 
megalapozott és megvalósítható előrejelzési, 
riasztási és diagnosztikai rendszerek, ha 
azok kivitelezhetők, valamint a szakképzett 
tanácsadók, például az állami vagy magán 
extenzív szolgáltatások által biztosítottak.
c) A felügyelet eredményei alapján az üzleti 
felhasználó dönti el, hogy kell-e, és mikor 
kell növényvédelmi intézkedéseket 
alkalmazni. A döntéshozatal során fontos 
elemek a megbízható és tudományosan 
megalapozott küszöbértékek. A károsító 
szervezetek tekintetében a régióra 
meghatározott köszöbértékszinteket 
figyelembe kell venni a kezelés során, ha ez 
kivitelezhető.
d) A biológia, fizikai és más nem vegyi 
eljárásokat – ha kivitelezhetó  – előnyben 



PE 388.389v01-00 190/193 AM\662795HU.doc

Külső fordítás

HU

kell részesíteni a vegyi módszerekkel 
szemben. A gyomnövényekkel szemben a 
mechanikus gyomirtást vagy más nem vegyi 
módszereket, például a hő alkalmazását kell 
előnyben részesíteni. Kivételek csak 
tartósan rossz időjárási feltételek esetén 
engedhetők meg, amikor a mechanikus 
gyomirtás nem kivitelezhető.
e) Az alkalmazandó növényvédő szer a 
célszervezetre nézve a lehető 
legspecifikusabb, és az emberi egészségre és 
környezetre a lehető legkisebb 
mellékhatásokkal jár, mint például növényi 
és fakivonatok, gombanövekedést 
megakadályozó ásványi anyagok.

. f) Az üzleti felhasználó a növényvédő szerek 
felhasználása és más beavatkozások során 
figyelembe veszi a szükséges szintet, például 
a csökkentett adagolást, alkalmazási 
gyakoriságot és a részleges alkalmazásokat, 
figyelembe véve, hogy a kockázat szint a 
vegetációban elfogadható legyen, és hogy 
ne növekedjen a károsító szervezetek 
populációjának rezisztenciája.
g) Ha a növényvédő szerekkel szembeni 
rezisztencia kialakulásának kockázatai 
ismertek, és a károsító szervezetek szintje 
ismételt növényvédőszer-használatot tesz 
szükségessé, a rezisztencia elkerülésére 
szolgáló, rendelkezésre álló stratégiákat 
alkalmazzák a növényvédő szer 
hatékonyságának megőrzése érdekében. Ez 
különösen a különböző 
hatásmechanizmusú többszörös 
növényvédő szerek használatát foglalhatja 
magában.
h) Az üzleti felhasználó nyilvántartást vezet 
valamennyi alkalmazott növényvédő 
szerről, területek szerint. A növényvédő 
szerek használatának nyilvántartása és a 
károsító szervezetek felügyelete alapján az 
üzleti felhasznónak ellenőriznie kell az 
alkalmazott növényvédelmi intézkedések 
sikerességét.
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Az integrált kártevő-szabályozás meghatározása.

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 343
IId. melléklet (új)

IId. melléklet
Az integrált kártevő-szabályozás 

terményspecifikus szabványaira vonatkozó 
minimumkövetelmények

Az integrált kártevő-szabályozás egyes 
növényekre vonatkozó részletes 
szabványainak kidolgozásakor a következő 
tíz kulcsfontosságú elemet kell figyelembe 
venni:
1. A talajszerkezet kialakításának 
módszerei, hogy az megfelelő ütközési 
rendszerként szolgáljon a mezőgazdaság 
számára, pl. a szerves anyagok arányának 
emelése, a szántás mélységének 
korlátozása, az erózió megakadályozása, 
optimális növénysorrend alkalmazása stb.
2. Vetésforgó gyakorisága, amellyel a talaj 
szervezeteinek kiegyensúlyozott populációja 
érhető el, és fenntartható az egészséges 
talaj, hogy megakadályozzák a talajhoz 
kötődő fertőzések kitörését, és 
megszüntessék a talajfertőtlenítő anyagok 
és más talajkezelő vegyi anyagok 
használatát.
3. A kértevőknek legjobban ellenálló 
növényfajták használata. Minden növény 
tekintetében meg kell határozni azt a 
növény/kártevő kombinációt, amelyik a 
legnagyobb peszticid-használatot követeli 
meg, és a leginkább ellenálló növényfajtát 
kell kiválasztani erre a növény/kártevő 
kombinációra.
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4. Optimális növénytávolság megválasztása 
minden egyes növényre és más 
növénykezelési techikák a gombák és más 
kártevők kifejlődésének megakadályozása 
érdekében; a gombabetegségek felügyelete 
céljából az összes rendelkezésre álló 
rendszert igénybe kell venni, beleértve az 
időjárás-előrejelzést és a levélbetegségeket 
észlelő berendezéseket is.
5. Megfelelő menedékhely biztosítása a 
kártevők természetes ellenségei számára, pl. 
a teljes földterület egy minimális százelékát 
pihentetik nem haszonnövények 
termesztésére, köztük olyan növényekre, 
amelyek vonzzák a kártevők természetes 
ellenségeit. Átmeneti intézkedésként 
biológiai szabályozás a kártevők (iparilag 
kifejlesztett) természetes ellenségeinek 
bevetésével, különösen az üvegházban 
végzett kártevő-szabályozás céljából.
6. Optimális tápanyag-gazdálkodás a 
kártevőkkel és betegségekkel szembeni 
fogékonyság csökkentése érdekében a 
talajban és talajszerkezetben már jelen lévő 
tápanyagokkal kapcsolatos információk 
alapján.
7. Elvileg csak mechanikus gyomirtás vagy 
nem vegyi módszerek, például hő 
alkalmazása megengedettek; kivételek csak 
tartósan rossz időjárási feltételek esetén 
engedhetők meg, amikor gyomirtó szereket 
lehet használni.
8. Amennyiben az 1–7. pont elemeinek 
alkalmazása után még mindig vannak 
kártevő-szabályozási problémák, a 
környezeti szepontból legkevésbé káros 
peszticideket, mint például növényi és 
fakivonatokat, valamint peszticidgátló 
anyagokat kell használni, például 
gombanövekedést megakadályozó ásványi 
anyagokat.
9. A peszticidek alkalmazása
a) csak akkor megengedett, ha az 1–8. pont 
szerinti elemek nem teremtenek olyan 
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helyzetet, amely a növény ésszerű védelmet 
biztosít a növénynek, 
b) csak akkor megengedett, ha a kártevők 
jelenlétére vonatkozó információk alapján 
(felderítés, érzékelők, online szolgálatok) 
bizonyított a pesticidek alkalmazásának 
szükségessége, és
c) csak szelektív (a hasznos szervezeteket 
nem károsító) peszticidek korlátozott idejű 
használata esetén megengdett.
10. Más anyagforrások minimális 
ráfordítása, pl. a fosszilis energia 
alkalmazását minimálisra kell korlátozni, 
és nem szabad olyan anyagokat használni, 
mint a tőzeg, vadvirágok és gumók.
Az integrált kártevő-szabályozási rendszert 
a következő követelmények szerint kell 
végrehajtani:
- mezőgazdasági üzemi szintű integrált 
kártevő-szabályozási terv, amely a peszticid-
használatra irányul,
- megfelelés az összes érvényes EU- és 
nemzeti szintű szabályozásnak és a nemzeti 
szintű peszticid-használati 
szabályozásoknak,
- mezőgazdasági üzemi szintű nyilvántartás 
a peszticid-használatról, területenként,
- mezőgazdasági üzemi szintű nyilvántartás 
a peszticidek által a környezetnek okozott 
veszteségek megelőzésére és csökkentésére 
irányuló összes meghozott intézkedésről.

Or. en

Indokolás

Mivel Európában számos fogalommeghatározás és szabvány létezik az integrált kártevő-
szabályozásra, a homogenitás biztosítása érdekében iránymutatásként meg kell határozni a 
minimális elemeket.


