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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 259
6. cikk, e) pont

e) a használat módja; e) a használat módja és feltételei;

Or. pl

Indokolás

Az irányelvnek nemcsak a növényvédő szerek használatának módjára, hanem használatuk 
feltételeire is ki kell terjednie.

A cikk utolsó pontja ugyan „más feltételekre” utal, de nem tesz említést a felhasználás 
jellemző feltételeiről.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 260
7. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

A Hatóság felelős a jóváhagyási eljárás 
koordinációjáért.
E tevékenysége során a Hatóság a 
tagállamok illetékes hatóságaira 
támaszkodik.

Egy hatóanyag jóváhagyása iránti kérelmet 
vagy egy jóváhagyás feltételeinek 
módosítása iránti kérelmet a hatóanyag 
gyártója nyújt be valamely tagállamnak (a 
továbbiakban: referens tagállam) a 8. cikk 
(1) és (2) bekezdése szerinti teljes, illetve 
összefoglaló dossziéval együtt, vagy ilyen 
dossziékra vonatkozó feloldó nyilatkozattal 
együtt, vagy pedig tudományosan 
alátámasztott indoklással arról, miért nem 
adja be e dossziék egyes részeit – ily módon 
igazolva azt, hogy a hatóanyag megfelel a 4. 
cikkben előírt jóváhagyási kritériumoknak.

Egy hatóanyag jóváhagyása iránti kérelmet 
vagy egy jóváhagyás feltételeinek 
módosítása iránti kérelmet a hatóanyag 
gyártója nyújt be a Hatóságnak a 8. cikk (1) 
és (2) bekezdése szerinti teljes, illetve 
összefoglaló dossziéval együtt, vagy ilyen 
dossziékra vonatkozó feloldó nyilatkozattal 
együtt, vagy pedig tudományosan 
alátámasztott indoklással arról, miért nem 
adja be e dossziék egyes részeit – ily módon 
igazolva azt, hogy a hatóanyag megfelel a 4. 
cikkben előírt jóváhagyási kritériumoknak. 
A Hatóság a befogadott kérelmekről 
tájékoztatja a tagállamok illetékes 
hatóságait.
A tagállam abból a célból, hogy a 9. és 11. 
cikk értelmében illetékes hatósággá váljon, 
olyan hatóanyagot választhat ki, amelyre 
vonatkozóan a jóváhagyási kérelmet a 
Hatóság befogadta (a továbbiakban: 
referens tagállam).
Azokban az esetekben, amikor kettő vagy 
több tagállam jelezte érdekeltségét abban, 
hogy referens tagállammá váljon, és nem 
tudnak megállapodni arról, hogy melyikük 
legyen az illetékes hatóság, a referens 
tagállamot a 76. cikk (3) bekezdésében 
említett szabályozói eljárással összhangban 
kell meghatározni.
A döntést objektív kritériumokra kell 
alapozni, mint például a földrajzi, 
mezőgazdasági és éghajlati viszonyok, 
különös tekintettel a célszervezetekre, az 
illetékes hatóság és a 
referencialaboratórium teljesítményére és 
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pártatlanságára, valamint a gyártó 
társaságokhoz fűződő érdekek hiányáról.

Or. en

Indokolás

Az előadó 45. módosításának helyébe lép.

Nem szabad feljogosítani az ipart arra, hogy kiválassza a referens tagállamot. A 
jelentkezéseket a Hatósághoz kell küldeni, és a tagállamok egymás között döntik el, hogy 
melyikük lesz a referens tagállam. A vitákat komitológiai eljárás keretében kell megoldani, 
objektív kritériumok alapján.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter + Dan 
Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 261
7. cikk, (1a.) bekezdés (új)

(1a.) A Közösség területén kívül 
letelepedett, kérelmet benyújtó természetes 
vagy jogi személy kijelöl egy, a 
Közösségben letelepedett természetes vagy 
jogi személyt, hogy kizárólagos 
képviselőjeként teljesítse a gyártókra e 
rendelet alapján háruló kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

E rendelet 70. cikke előírja, hogy az e rendelet szerinti intézkedések betartása a gyártó 
tagállamában hatályos általános polgári jogi vagy büntetőjogi felelősség sérelme nélkül 
történjen. A módosítás célja, hogy minden gyártó számára egyenlő feltételeket teremtsen, 
beleértve a Közösségen kívüli joghatósági területen letelepedetteket is.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 262
8. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a hatóanyagot tartalmazó legalább egy
növényvédő szer egy vagy több, az egyes 

a) a hatóanyagot tartalmazó legalább öt
növényvédő szer (törlés) egyes zónákban 
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zónákban széles körben termesztett 
növényhez történő reprezentatív használatára 
vonatkozó adatok, igazolva a 4. cikkben 
előírt követelmények teljesülését – ha a 
benyújtott adatok nem vonatkoznak 
mindegyik zónára, vagy olyan növényre 
vonatkoznak, melyet nem széles körben 
termesztenek, akkor ennek indoklása,

széles körben termesztett növényhez történő 
teljes körű reprezentatív használatára 
vonatkozó adatok, beleértve a vetőmag 
inkrusztálásra szánt termékeket is, ha ilyen 
felhasználásuk várható, igazolva a 4. 
cikkben előírt követelmények teljesülését –
ha a benyújtott adatok nem vonatkoznak 
mindegyik zónára, vagy olyan növényre 
vonatkoznak, melyet nem széles körben 
termesztenek, akkor ennek indoklása,

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (4) bekezdésénél szereplő módosítás. Ezenfelül a vetőmag inkrusztálásra szánt 
anyagokról (például a fiprobilról és az imidaklopridról) kiderítették, hogy a környezetvédelmi 
problémák előidézése mellett a méhek számára olyan kritikus mennyiségű mérgező anyagot 
tartalmaznak, amelyet a kockázatfelmérés során még nem láttak előre. Ennélfogva e 
rendelkezést be kell vezetni a rendeletbe.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 263
8. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a hatóanyagot tartalmazó legalább egy
növényvédő szer egy vagy több, az egyes 
zónákban széles körben termesztett 
növényhez történő reprezentatív használatára 
vonatkozó adatok, igazolva a 4. cikkben 
előírt követelmények teljesülését – ha a 
benyújtott adatok nem vonatkoznak 
mindegyik zónára, vagy olyan növényre 
vonatkoznak, melyet nem széles körben 
termesztenek, akkor ennek indoklása,

a) a hatóanyagot tartalmazó összes
növényvédő szer és készítmény egyes 
zónákban széles körben termesztett 
növényhez történő teljes körű reprezentatív 
használatára vonatkozó adatok, igazolva a 4. 
cikkben előírt követelmények teljesülését –
ha a benyújtott adatok nem vonatkoznak 
mindegyik zónára, vagy olyan növényre 
vonatkoznak, melyet nem széles körben 
termesztenek, akkor ennek indoklása,

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a korábban a 4. cikk (4) bekezdését illetően javasolt módosítással és az 
azt kísérő indokolással.
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 264
8. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a hatóanyagot tartalmazó legalább egy 
növényvédő szer egy vagy több, az egyes 
zónákban széles körben termesztett 
növényhez történő reprezentatív használatára 
vonatkozó adatok, igazolva a 4. cikkben 
előírt követelmények teljesülését – ha a 
benyújtott adatok nem vonatkoznak 
mindegyik zónára, vagy olyan növényre 
vonatkoznak, melyet nem széles körben 
termesztenek, akkor ennek indoklása,

a) a hatóanyagot tartalmazó legalább egy 
növényvédő szer egy vagy több, az egyes 
tagállamokban széles körben termesztett 
növényhez történő reprezentatív használatára 
vonatkozó adatok, igazolva a 4. cikkben 
előírt követelmények teljesülését – ha a 
benyújtott adatok nem vonatkoznak 
mindegyik tagállamra, vagy olyan növényre 
vonatkoznak, melyet nem széles körben 
termesztenek, akkor ennek indoklása,

Or. nl

Indokolás

A zónák használata nem megfelelő az engedélyezés céljára, mivel a különböző országok 
éghajlati, biológiai és vízi feltételei a javasolt zónákban nem összehasonlíthatók.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 265
8. cikk, (2) bekezdés

(2) A teljes dosszié tartalmazza az egyes 
tesztelési és vizsgálati jelentések teljes 
szövegét az (1) bekezdés b) és c) pontjában 
említett összes információ tekintetében. 
Nem tartalmazhat a hatóanyag vagy a 
növényvédő szer embereknek történő 
szándékos beadásával járó tesztekről vagy 
vizsgálatokról szóló jelentéseket.

(2) A teljes dosszié tartalmazza az egyes 
tesztelési és vizsgálati jelentések teljes 
szövegét az (1) bekezdés b) és c) pontjában 
említett összes információ tekintetében.

Or. el

Indokolás

Az összes rendelkezésre álló adatot be kell nyújtani és meg kell vizsgálni.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 266
8. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

Az adatokra vonatkozóan a 8. cikk (1) 
bekezdésében leírt követelményeket a 76. 
cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárás 
szerint elfogadott rendeletekben határozzák
meg, beépítve a hatóanyagokra és a 
növényvédő szerekre a 91/414/EGK irányelv 
II. és III. mellékletében szereplő 
követelményeket, az esetleges
módosításokkal együtt. Az adatokra 
vonatkozóhoz hasonló követelmények 
kerülnek meghatározásra az ellenanyagokra 
és kölcsönhatás-fokozókra is a 76. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint.

Az adatokra vonatkozóan az (1) 
bekezdésben leírt követelményeket a 76. 
cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárás 
szerint elfogadott rendeletekben állapítják
meg, áthelyezve a hatóanyagokra és a 
növényvédő szerekre a 91/414/EGK irányelv 
II. és III. mellékletében szereplő 
követelményeket, az irányelv rendeletté 
történő átalakítása miatt szükséges
módosításokkal együtt. Az adatokra 
vonatkozóhoz hasonló követelmények 
kerülnek meghatározásra az ellenanyagokra 
és kölcsönhatás-fokozókra is a Szerződés 
251. cikkében hivatkozott eljárás szerint.

Or. en

Indokolás

Az 50. módosítás helyébe lép.

A megfogalmazás egyértelműbbé tétele. A tanácsadó bizottsági eljárás során az adatokra 
vonatkozóan alkalmazott követelményekről szóló rendelet elfogadásának a meglevő 
követelmények puszta áthelyezésére kell korlátozódnia. Ez biztosítja, hogy a hatóanyagok 
értékeléséhez szükséges alap a jelenlegi irányelvről az új rendeletre történő átállást követően 
biztosított legyen. A módosításoknak a megfogalmazás változtatásaira kell korlátozódniuk, 
annál is inkább, mert az adatokra vonatkozó követelményeket egy igen közeli időpontban, 
együttdöntéssel kell elfogadni (lásd a 75. cikk módosítását), tekintve, hogy azok a rendelet 
alapvető elemét képezik.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 267
8. cikk, (3a.) bekezdés (új)

(3a.) A kérelmező a hatóanyaggal és annak 
anyagcseretermékeivel kapcsolatban az 
egészségre, a környezetre és a nem 
célfajokra gyakorolt negatív 
mellékhatásaikat illetően az összes, 
szakértői értékelésen átesett, nyilvánosan 
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hozzáférhető tudományos irodalmi adatot 
szerepelteti a dossziéban.

Or. en

Indokolás

A kérelmező számára kötelezővé kell tenni, hogy az anyaggal kapcsolatos összes tudományos 
irodalmi adatot összegyűjtse és összegezze. Ez előnyös a méhekre gyakorolt olyan váratlan 
hatások terén, amelyeket a kockázatfelmérés során nem tártak fel, ám a tudományos 
irodalomban széles körben leírták.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 268
9. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

(2) Ha a 8. cikkben előírt elemek közül egy 
vagy több hiányzik, akkor a tagállam értesíti 
a kérelmezőt, határidőt tűzve ki a 
hiánypótlásra.

(2) Ha a 8. cikkben előírt elemek közül egy 
vagy több hiányzik, akkor a tagállam értesíti 
a kérelmezőt, legfeljebb három hónapos 
határidőt tűzve ki a hiánypótlásra.

Or. el

Indokolás

Meg kell határozni a hiányzó elemek kiegészítésére vonatkozó határidőt.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß és Marianne 
Thyssen

Módosítás: 269
11. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

(1) A 9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított 12 hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

(1) A referens tagállam megkezdheti a 
tesztelési és vizsgálati jelentések értékelését, 
amint a kérelmező azokat benyújtotta, 
beleértve a 9. cikk (3) bekezdése első 
albekezdésében előírt értesítés dátuma előtti 
időpontot is. A 9. cikk (3) bekezdésének 
első albekezdésében említett értesítés 
keltétől számított nyolc hónapon belül a 
referens tagállam elkészít és megküld a 
Hatóságnak egy jelentést (a továbbiakban: 



PE 390.442v02-00 8/135 AM\672288HU.doc

Külső fordítás

HU

értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét-
hónapos határidőt a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot.

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor ésszerű határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a nyolc 
hónapos határidőt a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló információk értékelésének a teljes dosszié elkészülése előtti megkezdése 
felgyorsítja az új, innovatív termékek piacra jutását. Ezért a jelenlegi hatóanyagok 
91/414/EGK irányelv szerinti értékelésének befejeződése után legfeljebb nyolc hónapig 
tarthat, amíg a referens tagállam közzéteszi a felülvizsgálati jelentését.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 270
11. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

(1) A 9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított 12 hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

(1) A 9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított nyolc hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek. A referens tagállam 
ezt az értékelést azonnal megkezdheti, 
amint megkapta az első kérelmet.

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a tizenkét-
hónapos határidőt a tagállam által kitűzött 
határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
Bizottságot és a Hatóságot.

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat, valamint 
az 56. cikknek megfelelően az 
adatvédelemre vonatkozó esetleges 
kéréseket a kérelmezőtől. Ebben az esetben 
a nyolc hónapos határidőt a tagállam által 
kitűzött határidőnek megfelelően meg kell 
hosszabbítani. A tagállam erről tájékoztatja a 
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Bizottságot és a Hatóságot.

Or. en

Indokolás

Ha a referens tagállam már a dosszié befejezése előtt megkezdheti a tesztelési és vizsgálati 
jelentések értékelését, az nem tarthat tovább, mint a felülvizsgálati jelentésének kiadására 
vonatkozó értesítés dátumától számított nyolc hónap. Ezenfelül a kérelmezőnek lehetőséget 
kell biztosítani, hogy a további információkat illetően adatvédelmet kérjen.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 271
11. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A 9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított 12 hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

(1) A 9. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett értesítés keltétől 
számított tíz hónapon belül a referens 
tagállam elkészít és megküld a Hatóságnak 
egy jelentést (a továbbiakban: 
értékelőjelentés-tervezet), amelyben értékeli, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek.

Or. el

Indokolás

A referens tagállam számára az értékelő jelentés benyújtására rendelkezésre álló időszak 
rövidebbé tétele kívánatos és kivitelezhető.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 272
11. cikk, (1) bekezdés, harmadik a. albekezdés (új)

A referens tagállam továbbítja a 
Bizottságnak és a Hatóságnak a 29. 
cikkben megállapított követelményekkel 
összhangban értékelt és engedélyezésre 
alkalmasnak talált összes felhasználást 
leíró jelentést.
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A jelentés ezenfelül adott esetben javaslatot 
tesz az ideiglenes maximális 
maradékanyag-határértékek 
megállapítására, a 396/2005/EK rendelet 
15. cikke (1) bekezdése b) pontjának 
megfelelően.
A tagállam jelentésének kézhezvételét 
követően a Hatóság egy hónapon belül 
közzéteszi véleményét a javasolt ideiglenes 
maximális maradékanyag-határértékekről.

Or. de

Indokolás

Az anyagokat engedélyezni kell, amint az első biztonságos felhasználásukat megerősítő 
értékeléseket elvégezték. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az innovatív termékek 
gyorsabban hozzáférhetővé váljanak a mezőgazdasági termelők számára, és az EU-n belül 
biztosítja az ideiglenes maximális maradékanyag-határértékek azonnali vagy gyors 
megállapítását.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 273
11. cikk, (1a.) bekezdés (új)

(1a.) A referens tagállam egy jelentést is 
benyújt a Bizottságnak és a Hatóságnak, 
amely leírja a 29. cikkben megállapított 
követelményekkel összhangban értékelt és 
engedélyezésre elfogadhatónak talált összes 
felhasználást.
A jelentés adott esetben javaslatot is tesz az 
ideiglenes maximális maradékanyag-
határértékek (MRL-ek) megállapítására, a 
396/2005/EK rendelet 15. cikke (1) 
bekezdése b) pontjával összhangban.
A referens tagállam jelentésének 
kézhezvételét követően a Hatóság egy 
hónapon belül véleményt ad a javasolt 
ideiglenes MRL-ekről.

Or. en
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Indokolás

Az anyagot engedélyezni kell, amint az első biztonságos felhasználásukat azonosították. Ez a 
mezőgazdasági termelők számára hamarabb elérhetővé teszi az új, innovatív termékeket. 
Lehetővé teszi továbbá az EU-ban alkalmazott ideiglenes maximális maradékanyag-
határértékek (MRL-ek) gyors megállapítását is.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 274
12. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

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

Amennyiben a Hatóságnak az (1) 
bekezdésben előírtak szerint szakértőkkel 
folytatott további konzultációra van 
szüksége, határidőt állapít meg a 
konzultációk befejezésére. Ebben az 
esetben a kilencven napos határidőt a 
Hatóság által megállapított kiegészítő 
időszakkal meghosszabbítják. Erről 
tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat.

Or. en

Indokolás

Ha több időre van szükség a konzultációk befejezéséhez, a szóban forgó időszakot 
egyértelműen jelezni kell.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 275
12. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

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

(3) Ha a Hatóságnak további információkra 
van szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a (2) 
bekezdés szerinti kilencvennapos határidő a 
Hatóság által kitűzött határidőnek 
megfelelően, valamint az említett 
információnak a referens tagállam 
értékelőjelentés-tervezetében történő 
értékeléséhez szükséges idővel
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meghosszabbodik. A Hatóság erről 
tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat.

Or. en

Indokolás

Az EFSA kulcsszerepet tölt be a hatóanyagok értékelésében, mivel következtetést fogad el 
arról, hogy azokat jóváhagyják-e. Fontos biztosítani, hogy az EFSA-nak elegendő idő álljon 
rendelkezésére a szigorú értékelés elvégzéséhez. Jelenleg 10 hónap áll az EFSA 
rendelkezésére a következtetés elfogadásához. A Bizottság azt javasolja, hogy ezt az időszakot 
3 hónapra rövidítsék le. Ez a megfelelő értékelés kárára válhat. Ezért rugalmasságot kell 
biztosítani, hogy az EFSA „megállíthassa az órát”, ha további információra van szüksége. 
Ezt az információt ezután a referens tagállamnak kell értékelnie, mivel az ismeri legjobban a 
dossziét.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 276
12. cikk, (3) bekezdés, első a. albekezdés (új)

Amennyiben a Hatóságnak szakértői 
konzultációkat kell szerveznie, a (2) 
bekezdésben előírt kilencvennapos 
határidőt az e konzultációkhoz szükséges 
idővel meg kell hosszabbítani. A Hatóság 
tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat.

Or. en

Indokolás

Az EFSA kulcsszerepet tölt be a hatóanyagok értékelésében, mivel következtetést fogad el 
arról, hogy azokat jóváhagyják-e. Fontos biztosítani, hogy az EFSA-nak elegendő idő álljon 
rendelkezésére a szigorú értékelés elvégzéséhez. Néhány esetben az EFSA-nak esetleg 
szakértőkkel kell konzultálnia ennek biztosításához. Ehhez további időre lehet szükség. Ezért 
rugalmasságot kell biztosítani, hogy „megállíthassák az órát”, ha az EFSA-nak szakértői 
konzultációkat kell szerveznie.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 277
13. cikk, (3a.) bekezdés (új)
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(3a.) A 11. cikk (1) bekezdésében említett 
jelentés kézhezvételét követő három 
hónapon belül, és figyelembe véve a 
Hatóság elfogadható maradékanyag-
határértékekre vonatkozó véleményét, a 
Bizottság:
a) javaslatot nyújt be a hatóanyagok 
korlátlan engedélyezésére, amelyben 
megállapítja:
• az engedélyezhető felhasználásokat
• a legfeljebb öt hónapos határidőt, amely 
során az engedélyezett felhasználás 
megtörténhet;
b) javaslatot dolgoz ki az ideiglenes 
maximális maradékanyag-határértékeknek 
a 396/2005/EK rendelet 15. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában szereplő 
rendelkezéseknek megfelelő 
megállapítására.

Or. de

Indokolás

Az új anyagok használatának engedélyezését szolgáló, ésszerűsített eljárások biztosítani 
fogják, hogy a mezőgazdasági termelők azonnal hozzáférhessenek az új és innovatív 
termékekhez.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 278
13a. cikk (új)

13a. cikk
Korlátozott engedélyezés

A 11. cikk (1) bekezdésében említett jelentés 
kézhezvételét követő három hónapon belül, 
és figyelembe véve a Hatóság javasolt 
MRL-ekre vonatkozó véleményét, a 
Bizottság:
a) javaslatot nyújt be a hatóanyagok 
korlátozott engedélyezésére, amely 
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meghatározza:
• az engedélyezhető felhasználásokat,
• az engedélyezés időtartamát, amely nem 
haladhatja meg az 5 évet;
(b) javaslatot nyújt be az ideiglenes MRL-
eknek a 396/2005/EK rendelet 15. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában szereplő 
rendelkezéseknek megfelelő 
megállapítására.

Or. en

Indokolás

Az új anyagok felhasználására vonatkozó engedélyezés felgyorsításának lehetővé kell tennie, 
hogy a mezőgazdasági termelők gyorsan hozzáférjenek az új és innovatív termékekhez.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 279
14. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

A 4. cikkben leírt kritériumok teljesültnek 
tekintendők, ha a teljesülést az adott 
hatóanyagot tartalmazó legalább egy
növényvédő szer egy vagy több reprezentatív 
használata tekintetében megállapították.

A 4. cikkben leírt kritériumok teljesültnek 
tekintendők, ha a teljesülést az adott 
hatóanyagot tartalmazó összes növényvédő 
szer és készítmény teljes körű reprezentatív 
használata tekintetében megállapították.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a korábban a 4. cikk (4) bekezdését illetően javasolt módosítással és az 
azt kísérő indokolással.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 280
14. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

A 4. cikkben leírt kritériumok teljesültnek 
tekintendők, ha a teljesülést az adott 
hatóanyagot tartalmazó legalább egy

A 4. cikkben leírt kritériumok teljesültnek 
tekintendők, ha a teljesülést az adott 
hatóanyagot tartalmazó legalább öt
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növényvédő szer egy vagy több reprezentatív 
használata tekintetében megállapították.

növényvédő szer teljes körű reprezentatív 
használata tekintetében megállapították.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a korábban a 4. cikk (4) bekezdését illetően javasolt módosítással és az 
azt kísérő indokolással.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 281
15a. cikk (új)

15a. cikk
A nemzeti engedélyező hatóság adja ki a 
növényvédő szerre az Európa egész 
területén érvényes engedélyt.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 282
20. cikk

(1) A Bizottság a 76. cikk (3) bekezdésben 
hivatkozott eljárás szerint elfogad egy 
rendeletet, amely megállapítja, hogy:

(1) A Bizottság a 76. cikk (3) bekezdésben 
megállapított, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szerint 
elfogad egy megfelelő megalapozott 
rendeletet, amely megállapítja, hogy:

a) a hatóanyag jóváhagyásának megújítása 
megtörtént, adott esetben feltételekkel és 
korlátozásokkal, vagy

a) a hatóanyag jóváhagyásának megújítása 
megtörtént, adott esetben feltételekkel és 
korlátozásokkal, vagy

b) a hatóanyag jóváhagyásának megújítása 
nem történt meg.

b) a hatóanyag jóváhagyásának megújítása 
nem történt meg.

(2) Ha a megújítás megtagadásának okai 
megengedik, az (1) bekezdésben említett 
rendelet moratóriumot ad az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására, figyelembe véve a 
növényvédő szer szokásos felhasználási 

(2) Ha a megújítás megtagadásának okai 
nem az egészség és a környezet védelmével 
állnak összefüggésben, az (1) bekezdésben 
említett rendelet moratóriumot ad az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására, amely nem lehet hosszabb 
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szezonját is. egy gazdasági évnél.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 283
20. cikk, (2) bekezdés

(2) Ha a megújítás megtagadásának okai 
megengedik, az (1) bekezdésben említett 
rendelet moratóriumot ad az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására, figyelembe véve a 
növényvédő szer szokásos felhasználási 
szezonját is.

(2) Ha a megújítás megtagadásának okai 
nem az egészség és a környezet védelmére 
vonatkoznak, az (1) bekezdésben említett 
rendelet moratóriumot ad az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására, amely nem lehet hosszabb 
egy évnél. Az említett időszak leteltével a 
gyártók biztosítják a megmaradt készletek 
forgalomból történő kivonását és 
biztonságos ártalmatlanítását.

Or. en

Indokolás

Legfeljebb egy évet kell biztosítani a növényvédő szer készleteinek felhasználására. Az említett 
időszak leteltével a gyártóknak biztosítaniuk kell a termékeik forgalomból történő biztonságos 
kivonását és ártalmatlanítását.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 284
20. cikk, (2) bekezdés

(2) Ha a megújítás megtagadásának okai 
megengedik, az (1) bekezdésben említett 
rendelet moratóriumot ad az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására, figyelembe véve a 
növényvédő szer szokásos felhasználási 
szezonját is.

(2) Ha a megújítás megtagadásának okai 
nem az emberek és állatok egészségének és 
a környezetnek a védelmével állnak 
összefüggésben, az (1) bekezdésben említett 
rendelet moratóriumot ad az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására, amely nem lehet hosszabb 
egy szezonnál. Ha a jóváhagyás 
megújításának okai az emberek és állatok 
egészségének és a környezetnek a 
védelmével állnak összefüggésben, akkor 
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semmilyen időszakot nem biztosítanak az 
érintett növényvédő szerek készleteinek 
felhasználására, és az ilyen termékek 
mindenfajta értékesítését és felhasználását 
azonnali hatállyal be kell szüntetni, amint a 
meghozták a megújítás megtagadásáról 
szóló határozatot.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a jóváhagyást az emberek vagy állatok egészségének, vagy a környezetnek a 
védelmével kapcsolatos aggályok miatt nem újították meg, akkor az ilyen növényvédő szerek 
értékesítését és felhasználását azonnali hatállyal be kell szüntetni.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 285
20. cikk, (2a.) bekezdés (új)

(2a.) Tilalom esetén, vagy ha a jóváhagyást 
egészség- vagy környezetvédelmi okokból 
visszavonják, az érintett növényvédő szert 
haladéktalanul ártalmatlanítani kell.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 286
21. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag jóváhagyását.

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag jóváhagyását, és a jelenlegi 
tudományos és műszaki ismeretek és 
nyomon követési adatok alapján kellően 
mérlegeli a tagállamoktól, az Európai 
Parlamenttől és más érintettektől érkező 
felülvizsgálati kérelmeket.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy biztosítsa a folyamat átláthatóságát, és a javaslatot az 
elővigyázatosság elvéhez igazítsa. A módosítás annak biztosítására is törekszik, hogy a 
határozatok – a javasolt szöveg 4. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint –
figyelembe vegyék a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteket, valamint azt az elvet, hogy 
a magas szintű védelmet a (21) preambulumbekezdésben előírtak szerint biztosítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 287
21. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag jóváhagyását.

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag jóváhagyását, és a jelenlegi 
tudományos és műszaki ismeretek és 
nyomon követési adatok alapján kellően 
mérlegeli a tagállamoktól, az Európai 
Parlamenttől és más érintettektől érkező 
felülvizsgálati kérelmeket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy biztosítsa a folyamat átláthatóságát, és a javaslatot az 
elővigyázatosság elvéhez igazítsa. A módosítás annak biztosítására is törekszik, hogy a 
határozatok – a javasolt szöveg 4. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint –
figyelembe vegyék a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteket, valamint azt az elvet, hogy 
a magas szintű védelmet a (21) preambulumbekezdésben előírtak szerint biztosítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 288
21. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag jóváhagyását.

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag jóváhagyását, és kellően 
mérlegeli a tagállamoktól, az Európai 
Parlamenttől és más érdekelt felektől 
érkező, megfelelő tudományos adatokkal 
alátámasztott felülvizsgálati kérelmeket.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy fokozza a folyamat átláthatóságát, és a javaslatot összehangolja az 
elővigyázatosság elvével, valamint azzal az elvvel, hogy a határozatokat – a javasolt szöveg 4. 
cikkéneke (1) bekezdésében megállapítottak szerint – a jelenlegi tudományos és műszaki 
ismereteknek megfelelően hozzák, továbbá azt az elvet, hogy magas szintű védelmet kell 
biztosítani [(21) preambulumbekezdés].

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 289
21. cikk, (1) bekezdés, második a. albekezdés (új)

A Bizottság felülvizsgálja a hatóanyag 
jóváhagyását, ha létezik arra utaló 
bizonyíték, hogy a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. 
alpontjában és b) pontjának i. alpontjában
megállapított célkitűzések teljesítése 
sérülhet.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 290
22. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 5. cikktől eltérve a 4. cikkben 
lefektetett kritériumoknak megfelelő 
hatóanyag engedélyezhető legfeljebb 15 
évre, ha várható, hogy a hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szerek a 46. cikk (1) 
bekezdése alapján csak kis kockázatot 
jelentenek az emberek és az állatok 
egészségére, illetve a környezetre.

(1) Az 5. cikktől eltérve a 4. cikkben 
lefektetett kritériumoknak megfelelő 
hatóanyag engedélyezhető legfeljebb 15 
évre, ha az a 46. cikk (1) bekezdése alapján 
semmilyen káros hatást nem gyakorol az 
emberek és az állatok egészségére, illetve a 
környezetre.

Or. en

Indokolás

A cél annak egyértelművé tétele, hogy az emberekre, állatokra vagy a környezetre semmilyen 
káros hatást nem gyakoroló hatóanyagokat lehet kis kockázatúnak tekinteni.
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Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 291
22. cikk, (2a.) bekezdés (új)

(2a.) Ez az eltérés nem alkalmazható a II. 
mellékletben a hatóanyagok jóváhagyására 
és a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
jóváhagyására vonatkozóan felsorolt 
kritériumoknak megfelelő hatóanyagokra, 
és kizárólag a biogazdálkodásban történő 
felhasználásra jóváhagyott anyagokra 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A problémás anyagok közé nem sorolt összes anyagot „kis kockázatú hatóanyagként” lehetne 
besorolni; ez a módosítás a kis kockázatú anyagok számát azokra korlátozza, amelyeket a 
biogazdálkodásban történő felhasználásra hagytak jóvá, ösztönözve ezáltal a társaságokat a 
környezetbarát anyagok kifejlesztésére.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 292
24. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 5. cikktől és a 14. cikk (2) 
bekezdésétől eltérve a 4. cikkben előírt 
kritériumoknak megfelelő hatóanyag 
legfeljebb hét évre hagyható jóvá, ha már 
jóváhagyott más hatóanyagok jelentősen 
kevésbé mérgezőek a fogyasztókra vagy az 
azokkal dolgozókra, vagy jelentősen 
kevesebb kockázatot jelentenek a 
környezetre nézve. Az elbírálás figyelembe 
veszi a II. melléklet 4. pontjában lefektetett 
kritériumokat.

(1) A 4. cikkben előírt kritériumoknak 
megfelelő hatóanyag „potenciálisan 
helyettesíthető anyagként” hagyható jóvá, 
ha megfelel a II. melléklet 4. pontjában 
lefektetett egy vagy több kritériumnak.

Az ilyen anyagok megnevezése a 
továbbiakban: potenciálisan helyettesíthető 
anyagok.
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Or. en

Indokolás

Mivel a potenciálisan helyettesíthető anyagok megfelelnek a 4. cikkben meghatározott 
biztonsági követelményeknek, a jóváhagyást nem kell 7 évre korlátozni. Nincs szükség az 
anyagok hétévente elvégzett felülvizsgálatára, mivel a rendelet előirányozza, hogy a 
jóváhagyásokat bármikor felül lehet vizsgálni (lásd a 21. cikk (1) bekezdését).

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 293
24. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 5. cikktől és a 14. cikk (2) 
bekezdésétől eltérve a 4. cikkben előírt 
kritériumoknak megfelelő hatóanyag
legfeljebb hét évre hagyható jóvá, ha már 
jóváhagyott más hatóanyagok jelentősen 
kevésbé mérgezőek a fogyasztókra vagy az 
azokkal dolgozókra, vagy jelentősen 
kevesebb kockázatot jelentenek a 
környezetre nézve. Az elbírálás figyelembe 
veszi a II. melléklet 4. pontjában lefektetett
kritériumokat.

(1) A 4. cikkben előírt kritériumoknak
megfelelő és a II. melléklet 4. pontjában 
előírt kritériumokat teljesítő hatóanyagot 
potenciálisan helyettesíthető anyagként 
sorolják be és hagyják jóvá.

Az ilyen anyagok megnevezése a 
továbbiakban: potenciálisan helyettesíthető
anyagok.

A jóváhagyás 10 éves időtartamra érvényes. 
A 14. cikk (2) bekezdését nem kell 
alkalmazni.

Or. es

Indokolás

Ahhoz, hogy egy hatóanyagot potenciálisan helyettesíthető anyagként soroljanak be, meg kell 
felelnie a rendeletre irányuló javaslatban megállapított kritériumoknak.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 294
27. cikk

Tilalom Segédanyagok
(1) Egy segédanyag betiltásra kerül, ha (1) Egy segédanyagot nem hagynak jóvá, 
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megállapítják róla a következőket: ha megállapítják róla a következőket:
a) jó növényvédelmi gyakorlat következetes 
alkalmazása mellett keletkező szermaradékai 
káros hatással vannak az emberek vagy 
állatok egészségére, a felszín alatti vizekre, 
vagy elfogadhatatlanul terhelik a 
környezetet, vagy

a) jó növényvédelmi gyakorlat következetes 
alkalmazása mellett keletkező szermaradékai 
káros hatással vannak az emberek vagy 
állatok egészségére, a felszín alatti vizekre, 
vagy elfogadhatatlanul terhelik a 
környezetet, vagy

b) használata, jó növényvédelmi gyakorlat 
következetes alkalmazása és a reális 
rendeltetésszerű használat feltételei mellett, 
káros hatással van az emberek vagy állatok 
egészségére, vagy elfogadhatatlanul terheli a 
növényeket, növényi termékeket vagy a 
környezetet.

b) használata, jó növényvédelmi gyakorlat 
következetes alkalmazása és a reális 
rendeltetésszerű használat feltételei mellett, 
káros hatással van az emberek vagy állatok 
egészségére, vagy elfogadhatatlanul terheli a 
növényeket, növényi termékeket vagy a 
környezetet.

(2) Az (1) bekezdés alapján betiltott
segédanyagok a 76. cikk (3) bekezdésében 
hivatkozott eljárás szerint felvételre kerülnek 
a III. mellékletbe.

(2) Az (1) bekezdés alapján jóváhagyott
segédanyagok a 76. cikk (3a.) bekezdésében 
hivatkozott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szerint 
felvételre kerülnek a III. mellékletbe.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 295
27. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

a) jó növényvédelmi gyakorlat következetes 
alkalmazása mellett keletkező szermaradékai 
káros hatással vannak az emberek vagy 
állatok egészségére, a felszín alatti vizekre, 
vagy elfogadhatatlanul terhelik a 
környezetet, vagy

a) jó növényvédelmi gyakorlat következetes 
alkalmazása mellett a segédanyag vagy a 
keletkező szermaradékai káros hatással 
vannak az emberek vagy állatok 
egészségére, a felszín alatti vizekre, vagy 
elfogadhatatlanul terhelik a környezetet, 
vagy

b) használata, jó növényvédelmi gyakorlat 
következetes alkalmazása és a reális 
rendeltetésszerű használat feltételei mellett, 
káros hatással van az emberek vagy állatok 
egészségére, vagy elfogadhatatlanul terheli a 
növényeket, növényi termékeket vagy a 
környezetet.

b) használata, jó növényvédelmi gyakorlat 
következetes alkalmazása és a reális 
használat feltételei mellett, káros hatással 
van az emberek vagy állatok egészségére, 
vagy elfogadhatatlanul terheli a növényeket, 
növényi termékeket vagy a környezetet.

Or. en
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Indokolás

Reális használati feltételeket kell előirányozni.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 296
27. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) jó növényvédelmi gyakorlat következetes 
alkalmazása mellett keletkező szermaradékai 
káros hatással vannak az emberek vagy 
állatok egészségére, a felszín alatti vizekre, 
vagy elfogadhatatlanul terhelik a 
környezetet, vagy

a) a növényvédő szerekre vonatkozó helyes 
gyakorlat következetes alkalmazása mellett 
a segédanyag vagy a keletkező 
szermaradékai káros hatással vannak az 
emberek vagy állatok egészségére, a felszín 
alatti vizekre, vagy elfogadhatatlanul 
terhelik a környezetet, vagy

Or. en

Indokolás

Reális használati feltételeket kell előirányozni.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 297
27. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) használata, jó növényvédelmi gyakorlat 
következetes alkalmazása és a reális 
rendeltetésszerű használat feltételei mellett, 
káros hatással van az emberek vagy állatok 
egészségére, vagy elfogadhatatlanul terheli a 
növényeket, növényi termékeket vagy a 
környezetet.

b) használata, a növényvédő szerekre 
vonatkozó helyes gyakorlat következetes 
alkalmazása és a reális használat feltételei 
mellett, káros hatással van az emberek vagy 
állatok egészségére, vagy elfogadhatatlanul 
terheli a növényeket, növényi termékeket 
vagy a környezetet.

Or. en

Indokolás

Reális használati feltételeket kell előirányozni.
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Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter 

Módosítás: 298
27. cikk, (2a.) bekezdés (új)

(2a.) Ha egy segédanyagot az e rendelet 
szerint engedélyezett növényvédő szerben 
használnak fel, a növényvédő szerekben 
történő meghatározott felhasználását úgy 
kell tekinteni, hogy azt az 1907/2006/EK 
rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban regisztrálták.

Or. en

Indokolás

A növényvédő szerekben felhasznált segédanyagokra nem vonatkozhat a REACH szerinti 
kettős szabályozás.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter 

Módosítás: 299
28. cikk, (1a.) bekezdés (új)

(1a.) A tagállamok azonban csak azt 
követően teszik lehetővé a területükön a 
növényvédő szerek párhuzamos 
forgalmazását, ha közigazgatási eljárást 
végeztek annak igazolására, hogy a termék 
összetételét és forrását tekintve megegyezik 
az adott tagállam által engedélyezett 
termékkel.

Or. en

Indokolás

A termékek párhuzamos kereskedelmének rendszere nélkülözhetetlen a termékek szabad 
mozgásának lehetővé tételéhez. A párhuzamos kereskedelmet azonban a már forgalomban 
levő termékekkel azonos termékekre kell korlátozni. Az azonosság ellenőrzése elengedhetetlen 
annak biztosításához, hogy előzőleg a forgalomba hozott összes terméket teljes körűen 
értékelték.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer és Caroline Lucas

Módosítás: 300
28. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) az 51. cikk szerinti kutatási vagy 
fejlesztési célra forgalomba hozott vagy
használt növényvédő szerek,

b) az 51. cikk szerinti kutatási vagy 
fejlesztési célra használt növényvédő szerek,

Or. en

Indokolás

A rendelet célja, hogy magas szintű előírások vonatkozzanak az engedélyezésre. A kifejezetten 
kutatási és fejlesztési célra engedélyezett növényvédő szerek nem hozhatók forgalomba.

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 301
29. cikk, (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) (technikai) kiszerelése olyan, hogy a 
felhasználót érő expozíció vagy az egyéb 
kockázatok a lehető legteljesebben
korlátozottak, anélkül, hogy az a termék 
működését veszélyeztetné;

Or. en

Indokolás

A különböző készítmények kockázata számottevően változhat – pl. a por a granulátum 
kiszereléshez képest, valamint a szerves oldószert tartalmazó kiszerelés a vízben oldható 
emulziókhoz képest. Ha elkerülhető, maga a kiszerelés nem növelheti a meghatározott 
növényvédő szer használatával járó kockázatot. A javasolt szöveg segítené annak biztosítását, 
hogy a lehető legkisebb kockázattal járó kiszerelést alkalmazzák a termék forgalomba 
hozatalakor.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 302
29. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

ea) a hatóanyag(ok)nak a használat 
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időpontjában ismert valamennyi 
anyagcseretermékét azonosították, és azok 
megfelelnek a (6) bekezdésben 
megállapított egységes elveknek,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 303
29. cikk, (1) bekezdés, f) pont

f) engedélyezett használatából eredő, 
toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos
szermaradékai általánosan használt alkalmas
módszerekkel meghatározhatók;

f) engedélyezett használatából eredő 
szermaradékai általánosan használt 
szabványosított módszerekkel valamennyi 
tagállamban meghatározhatók, amely
módszerek kellően érzékenynek bizonyultak
a különféle környezeti és biológiai 
közegekben való, potenciálisan nem 
biztonságok koncentrációkra. A 
szermaradékoknak az EU-beli
referencialaboratóriumokban alkalmazott 
szabványos módszerekkel kimutathatónak 
kell lenniük;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 304
29. cikk, (1) bekezdés, f) pont

f) engedélyezett használatából eredő, 
toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos 
szermaradékai általánosan használt alkalmas
módszerekkel meghatározhatók;

f) engedélyezett használatából eredő, 
toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos 
szermaradékai általánosan használt 
szabványosított módszerekkel valamennyi 
tagállamban meghatározhatók, amely
módszerek kellően érzékenyek a különféle 
környezeti és biológiai közegekben 
kialakuló, aggodalomra okot adó szintekre. 
A szermaradékok kimutathatók az EU-beli
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referencialaboratóriumokban alkalmazott, 
közös multiresidue (több hatóanyag 
egyidejű meghatározására alkalmas) 
módszerekkel;

Or. en

Indokolás

A hatóanyagok maradékai különféle környezeti és biológiai közegekben kialakuló, 
aggodalomra okot adó szintjeinek kimutatásához kellően érzékeny, szabványosított 
módszereket kell bevezetni, hogy ne maradjanak észrevétlenek azok a hatások, amelyeket az 
általánosan használt módszerekkel nem mutathatók ki könnyen.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 305
29. cikk, (1) bekezdés, f) pont

f) engedélyezett használatából eredő,
toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos
szermaradékai általánosan használt
alkalmas módszerekkel meghatározhatók;

f) engedélyezett használatából eredő 
szermaradékai olyan módszerekkel 
meghatározhatók, amelyek kellően 
érzékenyek a bármely környezeti és 
biológiai közegben esetleg jelen levő, 
technikailag kimutatható bármilyen szintre;

Or. en

Indokolás

A növényvédő szerek használatához kapcsolódó kockázatokat és káros hatásokat tekintve az 
összes engedélyezett anyag maradékainak méréséhez általánosan használt módszerekkel kell 
rendelkezni. Ezeknek a módszereknek elegendően érzékenynek kell lenniük a bármely 
környezeti vagy biológiai közegben esetleg jelen levő, technikailag kimutatható szint 
kimutatásához. Ide tartoznak a növények permetezését szolgáló műveletek eredményeként a 
levegőben megtalálható részecskék, cseppek és párák, a pollen vagy a termények porán 
szállított maradékok (pl. betakarításkor), a szennyezett talaj széthordása, a növényvédő szerek 
hosszan tartó szállítása, valamint a vízben, az élelmiszerekben és a takarmányokban található 
maradékanyagok.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 306
29. cikk, (1) bekezdés, f) pont

f) engedélyezett használatából eredő, 
toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos
szermaradékai általánosan használt alkalmas
módszerekkel meghatározhatók;

f) engedélyezett használatából eredő 
szermaradékai általánosan használt 
szabványosított módszerekkel valamennyi 
tagállamban meghatározhatók, amelyek 
kellően érzékenyek a bármely környezeti és 
biológiai közegben esetleg jelen levő, 
technikailag kimutatható bármilyen szintre;

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjára vonatkozóan korábban javasolt 
módosítással, és az ahhoz kapcsolódó indokolással.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Åsa Westlund

Módosítás: 307
29. cikk, (1) bekezdés, ha) pont (új)

ha) engedélyezése nem ellentétes a [a 
peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló] 2007/XXX/EK 
irányelv szerint kidolgozott nemzeti 
tervekkel.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat nem lehet olyan peszticidek elfogadására kényszeríteni, amelyek szennyezik a 
felszín alatti vizeket vagy szükségtelen kockázatnak és veszélyeknek teszik ki az embereket, 
állatokat és a környezetet, ami ellentétes a nemzeti környezetvédelmi és egészségügyi 
politikáikkal. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a növényvédő szerek 
engedélyezése előtt figyelembe vegyék a regionális feltételeket.
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Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter + Dan Jørgensen és
Chris Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Módosítás: 308
29. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően egy 
tagállam a 26. cikkben említett 
munkaprogram elfogadását követő 5 éven 
keresztül engedélyezheti területén az olyan 
kölcsönhatás-fokozókat és ellenanyagokat 
tartalmazó növényvédő szerek forgalomba 
hozatalát, melyek jóváhagyva ugyan 
nincsenek, de szerepelnek a programban.

törölve

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a peszticidkészítmények gyakran több különböző anyagot 
tartalmaznak, amelyek megváltoztathatják a készítmény hatóanyagának működését, nem 
feltételezhető, hogy a 26. cikkben említett felülvizsgálati programban szereplő valamely 
meghatározott kölcsönhatás-fokozót vagy ellenanyagot tartalmazó összes különböző termék és 
készítmény semmilyen káros hatással nem lesz az emberekre, az állatokra vagy a környezetre. 
A potenciális káros egészségi hatásaikat az engedélyezésük előtt meg kell vizsgálni annak 
megállapítása érdekében, hogy semmilyen káros hatás nem fogja érni az embereket és az 
állatokat.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 309
29. cikk, (6) bekezdés

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

(6) A növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elveit a 76. cikk 
(2) bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
elfogadott rendelet állapítja meg, áthelyezve
a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében 
szereplő követelményeket, az irányelvről a 
rendeletre történő átváltás miatt esetleg
szükséges módosításokkal együtt.

Or. en
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Indokolás

Az előadó 76. módosításának helyébe lép.

A megfogalmazás egyértelműbbé tétele. A tanácsadó bizottsági eljárás során az értékelésre és 
az engedélyezésre alkalmazott egységes elvekről szóló rendelet elfogadásának a meglevő 
követelmények puszta áthelyezésére kell korlátozódnia. Ez biztosítja, hogy az értékeléshez 
szükséges alap a jelenlegi irányelvről az új rendeletre történő átállást követően biztosított 
legyen.

A módosításoknak a megfogalmazás változtatásaira kell korlátozódniuk, annál is inkább, mert 
az egységes elveket egy igen közeli időpontban, együttdöntéssel kell elfogadni (lásd a 75. cikk 
módosítását), tekintve, hogy azok a rendelet alapvető elemét képezik.

Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner

Módosítás: 310
29. cikk, (6a) bekezdés (új)

(6a) Ha egy növényvédő szert valamely 
tagállamban meghatározott célra 
engedélyeznek, az e rendeletben 
megállapított engedélyezési rendelkezések 
alapján ezzel megegyező vagy egyenértékű 
besorolást kapott, egy másik tagállamból 
behozott, és e tagállam által ugyanerre a 
célra még nem engedélyezett termék 
esetében a szóban forgó célra történő 
engedélyezést a meghatározott 
engedélyezési követelmények alapján nem 
lehet megtagadni.

Or. de

Indokolás

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.
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Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 311
30. cikk, cím és (1) bekezdés

Tartalom Az engedély tartalma
(1) Az engedély megnevezi azokat a 
növényeket, amelyekhez a növényvédő szer 
használható, valamint a használat célját.

(1) A szabványos formát alkalmazó
engedély megnevezi azokat a növényeket, 
amelyekhez a növényvédő szer használható, 
valamint a használat célját.

Or. el

Indokolás

Az engedélyező nyomtatványt szabványosítani kell, és a tagállamokban meg kell egyeznie.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 312
30. cikk, (2) bekezdés

(2) Az engedély követelményeket ír elő a 
növényvédő szer forgalomba hozatalára és 
használatára. E követelmények közé 
tartoznak a használat azon feltételei, 
amelyek szükségesek a hatóanyagot, 
ellenanyagot és kölcsönhatás-fokozót 
jóváhagyó rendeletben előírt feltételek és 
követelmények teljesítéséhez. Az engedély 
tartalmazza a növényvédő szer besorolását 
az 1999/45/EK irányelv alkalmazásában.

(2) Az engedély követelményeket ír elő a 
növényvédő szer forgalomba hozatalára és 
használatára. Ezen követelmények közé 
tartoznak legalább a következők:
i. a használat azon feltételei, amelyek 
szükségesek a hatóanyagot, ellenanyagot és 
kölcsönhatás-fokozót jóváhagyó 
rendeletben, valamint a 4. cikk (3) 
bekezdésében a növényvédő szerekre előírt 
feltételek és követelmények teljesítéséhez;
ii. a növényvédő szer besorolását az 
1999/45/EK irányelv szerint;
iii. a termék helyes használatára és az 
integrált növényvédelem feltételeinek és 
elveinek betartására vonatkozó tájékoztatás.

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 313
30. cikk, (2) bekezdés

(2) Az engedély követelményeket ír elő a 
növényvédő szer forgalomba hozatalára és 
használatára. E követelmények közé 
tartoznak a használat azon feltételei, 
amelyek szükségesek a hatóanyagot, 
ellenanyagot és kölcsönhatás-fokozót 
jóváhagyó rendeletben előírt feltételek és 
követelmények teljesítéséhez. Az engedély 
tartalmazza a növényvédő szernek az 
1999/45/EK irányelv szerinti besorolását.

(2) Az engedély követelményeket ír elő a 
növényvédő szer forgalomba hozatalára és 
használatára. E követelmények közé 
tartoznak legalább a használat azon 
feltételei, amelyek szükségesek a 
hatóanyagot, ellenanyagot és kölcsönhatás-
fokozót jóváhagyó rendeletben előírt 
feltételek és követelmények, valamint a 4. 
cikk (3) bekezdésében a növényvédő 
szerekre vonatkozóan meghatározott 
követelmények és feltételek teljesítéséhez. 
Az engedély tartalmazza a növényvédő 
szernek az 1999/45/EK irányelv szerinti 
besorolását. Az engedély előírja, hogy a 
terméket 2012-től kezdve az integrált 
növényvédelem e rendelet 3. cikkében 
meghatározott elveivel összhangban kell 
használni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az engedélyezést az e rendeletben szereplő egyéb rendelkezésekkel 
összhangban állónak ítéli. Az integrált növényvédelem meghatározását 
minimumkövetelményként kell megemlíteni.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Módosítás: 314
30. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) A (2) bekezdésben említett 
követelmények közé tartozhatnak a 
következők:

(3) A (2) bekezdésben említett 
követelmények közé a következőknek kell 
tartozniuk:

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 315
30. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók és dolgozók 
egészségének védelmét célzó korlátozás,

a) a növényvédő szer forgalmazására 
vonatkozó korlátozás,

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására a növényvédő szer 
használata előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, 
és azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására, akik ilyen tájékoztatást 
kértek.

b) a növényvédő szer használatára 
vonatkozó, a forgalmazók, felhasználók, 
dolgozók és szomszédok egészségének 
védelmét célzó egyéb korlátozások.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a forgalmazás és a használat feltételeit.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 316
30. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók és dolgozók 
egészségének védelmét célzó korlátozás,

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók és dolgozók, 
valamint a fogyasztók, a lakosok vagy az 
arra járók egészségének védelmét célzó 
korlátozás,

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására a növényvédő szer 
használata előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, és 
azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására, akik ilyen tájékoztatást 
kértek.

b) kötelezettség a permetezési tevékenység 
központosított rendszerbe történő 
bejelentésére, amely azoknak a 
szomszédoknak, lakosoknak és arra 
járóknak a növényvédő szer használata előtt
elvégzett tájékoztatásáért felelős, akik ki 
lehetnek téve a permetvándorlásból 
származó hatásoknak, és akik ilyen 
tájékoztatást kértek.
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Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás a forgalmazókra, a felhasználókra és a dolgozókra nézve előirányzott 
védelmet terjeszti ki a növényvédő szereknek esetleg ismételten kitett lakosokra és arra 
járókra.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 317
30. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók és dolgozók 
egészségének védelmét célzó korlátozás,

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók, dolgozók, 
lakosok, arra járók és fogyasztók 
egészségének, az állatok egészségének vagy 
a környezetnek a védelmét célzó korlátozás,

Or. en

Indokolás

A lakosság növényvédő szerekkel szembeni expozíció kockázatának kitett valamennyi 
csoportját védeni kell. Ide tartoznak a szakmai és nem szakmai felhasználók, a lakosok, az 
arra járók, a dolgozók, a meghatározott sebezhető csoportok és a fogyasztók, akiket közvetve 
vagy közvetlenül, a levegőn, élelmiszereken, takarmányokon, a vízen és a környezeten 
keresztül ér expozíció.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas + Hegyi Gyula

Módosítás: 318
30. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók és dolgozók 
egészségének védelmét célzó korlátozás,

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók, dolgozók, 
lakosok és arra járók egészségének 
védelmét célzó korlátozás,

Or. en

Indokolás

A lakosság növényvédő szerekkel szembeni expozíció kockázatának kitett valamennyi 
csoportját védeni kell. Ide tartoznak a szakmai és nem szakmai felhasználók, a lakosok, az 
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arra járók, a dolgozók, a meghatározott sebezhető csoportok és a fogyasztók, akiket közvetve 
vagy közvetlenül, a levegőn, élelmiszereken, takarmányokon, a vízen és a környezeten 
keresztül ér expozíció.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 319
30. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók és dolgozók 
egészségének védelmét célzó korlátozás,

a) a növényvédő szer forgalmazására és 
használatára vonatkozó, az érintett 
forgalmazók, felhasználók és dolgozók 
egészségének és a környezetnek a védelmét 
egyaránt célzó korlátozás,

Or. pl

Indokolás

A környezet – ezen belül a felszín alatti vizek – védelmének biztosítása érdekében rendkívül 
fontos a környezet említésének beillesztése.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 320
30. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására a növényvédő szer 
használata előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, 
és azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására, akik ilyen tájékoztatást 
kértek.

törölve

Or. de

Indokolás

A gyakorlatban nem kivitelezhető, hogy kötelezővé tegyék a szomszédok növényvédő szerek 
használatával kapcsolatos tájékoztatását. Az integrált növényvédelemmel összhangban a 
döntéseket sokszor gyorsan kell meghozni, ami általában lehetetlenné teszi a szomszédok 
előzetes értesítését. A tájékoztatási kötelezettség ellentétes az igazgatás egyszerűsítésének 
fogalmával is.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 321
30. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására a növényvédő szer használata 
előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, és 
azoknak a szomszédoknak a tájékoztatására, 
akik ilyen tájékoztatást kértek.

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak,
a lakosoknak és az arra járóknak a –
többek között jelző eszközökkel történő –
tájékoztatására a növényvédő szer használata 
előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, és 
azoknak a szomszédoknak a tájékoztatására, 
akik ilyen tájékoztatást kértek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Módosítás: 322
30. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak a
tájékoztatására a növényvédő szer 
használata előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, és 
azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására, akik ilyen tájékoztatást 
kértek.

b) jogi kötelezettség azoknak a lakosoknak 
és szomszédoknak a tájékoztatására legalább 
48 órával bármely növényvédő szer 
használata előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, 
illetve a környékükön a növények 
permetezésének eredményeként jelentkező 
számos egyéb expozíciós forrásnak.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a növényvédő szerek használatából fakadó egészségi és környezeti 
kockázatokat, veszélyeket és káros hatásokat, teljes mértékben nélkülözhetetlen, hogy a 
lakosok mindennemű permetezési tevékenység előtt előzetes értesítést kapjanak, és 
tájékoztassák őket a felhasználni kívánt vegyi anyagokról, hogy lehetővé tegyék számukra az 
expozíció lehető legnagyobb mértékű csökkentését szolgáló szükséges óvintézkedések 
megtételét. Az értesítést bármely permetezési tevékenység előtt 48 órával kell elvégezni, ami 
megegyezik az Egyesült Királyságban a méheket illetően a méhészekre vonatkozó előírással.
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Módosítás, előterjesztette: Marianne Thyssen

Módosítás: 323
30. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) kötelezettség azoknak a szomszédoknak 
a tájékoztatására a növényvédő szer 
használata előtt, akik ki lehetnek téve a 
permetvándorlásból származó hatásoknak, 
és azoknak a szomszédoknak a 
tájékoztatására, akik ilyen tájékoztatást 
kértek.

b) kötelezettség a gazdaságban használt 
növényvédő szerek nyilvántartásának 
elérhető állapotban tartására. Ezeket a 
nyilvántartásokat kérésre mindenkor be 
kell mutatni az illetékes hatóságoknak, 
azok ellenőrzése érdekében.

Or. en

Indokolás

Gyakorlati okokból lehetetlen kötelezővé tenni, hogy a növényvédő szer használata előtt 
bármely szomszédot tájékoztassák, aki azt kéri. Az optimális növényvédelmi gyakorlat 
gyakran csak korlátozott időbeli rugalmasságot tesz lehetővé – például az időjárási 
viszonyoktól függően –, amelyen belül a növényvédő szerek a legjobb hatással alkalmazhatók. 
A szomszédok tájékoztatására vonatkozó kötelezettség szükségtelen bonyodalmakhoz vezet, 
ami gyakran az optimális növényvédelem rovására megy, és nagyobb hatást eredményezhet az 
emberek és állatok egészségére, valamint a környezetre nézve.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Módosítás: 324
30. cikk, (3) bekezdés, ba) pont (új)

ba) a lakosság vagy annak érzékeny 
csoportjai által használt területeken és azok 
környékén – mint például a 
lakónegyedekben, parkokban, nyilvános 
kertekben, sportpályákon, iskolák udvarán, 
játszótereken stb. – végzett növényvédő 
szerhasználatra vonatkozó bármely 
korlátozás vagy tilalom.

Or. en

Indokolás

Az összes növényvédő szer jóváhagyásában szereplő kötelező felhasználási feltételeknek 
részletes előírásokat kell tartalmazniuk a lakosság vagy érzékeny csoportok által használt 
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területeken és azok környezetében – mint például a lakónegyedekben, parkokban, nyilvános 
kertekben, sportpályákon, iskolák udvarán, játszótereken stb. – végzett növényvédő 
szerhasználat bármely tilalmát illetően.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 325
30. cikk, (3) bekezdés, bb) pont (új)

bb) a növényvédő szerkészítmény 
használatával kapcsolatos engedélyben
előírt egyéb korlátozások vagy feltételek, 
különösen akkor, ha azok a forgalmazók, a 
felhasználók, a dolgozók, a lakosok, az arra 
járók és a fogyasztók egészségének vagy az 
állatok egészségének vagy a környezetnek a 
védelmét szolgálják.

Or. en

Indokolás

Ez az új pont lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy egyéb korlátozásokat vagy 
feltételeket vezessenek be, különösen a forgalmazók, a felhasználók, a dolgozók, a lakosok, az 
arra járók és a fogyasztók vagy az állatok egészségének vagy a környezetnek a védelme 
érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Michl Ebner

Módosítás: 326
30. cikk, (3a.) bekezdés (új)

(3a.) A (2) bekezdésben említett feltételek 
nem tartalmaznak a csomagolásra, a 
címkézésre vagy a jelölésre alkalmazandó 
olyan nyelvi követelményeket, amelyek 
ellentétesek a kiegyensúlyozott 
fogyasztóvédelem elvével, és a növényvédő 
szerekre nem az eredetüktől függetlenül 
alkalmazandók.

Or. de
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Indokolás

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 327
32. cikk, (1) bekezdés

(1) Az, aki növényvédő szert kíván 
forgalomba hozni, személyesen vagy 
képviselőjén keresztül engedélyt kér 
mindegyik olyan tagállamban, ahol a 
növényvédő szert forgalmazni kívánja.

(1) Az, aki növényvédő szert kíván 
forgalomba hozni, személyesen vagy 
képviselőjén keresztül engedélyt kér a 
zónába tartozó egy vagy több olyan 
tagállamban, ahol a növényvédő szert 
forgalmazni kívánja.

Or. de

Indokolás

The stated aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation at 
European level. On that basis, an applicant need not submit his or her application in every 
Member State in the zone in which the product is to be authorised, but only in one of them. In 
addition, a proposal should be made as to which Member State will in future be designated 
the rapporteur Member State for the zone in question. The other Member States in a zone 
should be involved in every stage of the assessment of the product in question, thereby 
ensuring that, following that assessment, authorisation can also be granted throughout the 
zone. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 328
32. cikk, (1) bekezdés

(1) Az, aki növényvédő szert kíván 
forgalomba hozni, személyesen vagy 

(1) Az, aki növényvédő szert kíván 
forgalomba hozni, személyesen vagy 
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képviselőjén keresztül engedélyt kér 
mindegyik olyan tagállamban, ahol a 
növényvédő szert forgalmazni kívánja.

képviselőjén keresztül engedélyt kér 
valamely EU tagállamban, amely a szóban 
forgó zóna egész területén érvényes.

Or. de

Indokolás

Az egész EU-t lefedő, zónákon alapuló engedélyezésre van szükség annak érdekében, hogy 
végül létrejöjjön a növényvédő szerek működő belső piaca.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 329
32. cikk, (2) bekezdés

(2) A kérelemnek a következőket kell 
tartalmaznia:

(2) A kérelemnek a következőket kell 
tartalmaznia:

a) azoknak a zónáknak és tagállamoknak a 
felsorolása, amelyekre a kérelmező kérelmet 
adott be,

a) azoknak a zónáknak a felsorolása, 
amelyekre a kérelmező kérelmet adott be,

b) javaslat arra, hogy az érintett zóna mely 
tagállama bírálja el a kérelmet,

b) javaslat arra, hogy az érintett zóna mely 
tagállama vezesse a kérelem értékelését,

c) adott esetben valamely tagállamban az 
adott növényvédő szerre már megadott 
engedély hiteles példánya.

c) adott esetben valamely tagállamban az 
adott növényvédő szerre már megadott 
engedély hiteles példánya.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 330
32. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

Kérésre a kérelmező mintákat ad a
tagállamnak a növényvédő szerből, és 
analitikai standardokat annak összetevőiből.

Kérésre a kérelmező mintákat ad az 
értékelésben részt vevő tagállamoknak a 
növényvédő szerből, és analitikai 
standardokat annak összetevőiből.

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß és Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 331
34. cikk

A kérelmet a kérelmező által javasolt 
tagállam vizsgálja meg, kivéve, ha 
ugyanabból a zónából egy másik tagállam 
vállalja a kérelem vizsgálatát. Erről a 
kérelmet vizsgáló tagállam tájékoztatja a 
kérelmezőt.

A kérelmet a kérelmező által javasolt 
tagállam vizsgálja meg, a zóna összes többi 
tagállamának bevonásával.

A kérelmet vizsgáló tagállam kérésére a 
kérelemben megnevezett zónában lévő más 
tagállamok is közreműködnek a 
vizsgálatban, a munkaterhelés igazságos
megosztása céljából.

Ennek kapcsán biztosítani kell a 
munkaterhelés lehető legigazságosabb
megosztását.

A kérelemben megnevezett zóna többi 
tagállama felfüggeszti a kérelemmel 
kapcsolatos eljárást addig, amíg a kérelmet 
vizsgáló tagállam be nem fejezi a 
vizsgálatot.

Or. de

Indokolás

A növényvédő szerek engedélyezését szolgáló felülvizsgált eljárás kifejezett célja – az európai 
szintű harmonizáció felé tett lépésként – a zónák szerinti engedélyezés bevezetése. Ezen az 
alapon elengedhetetlen, hogy a referens tagállam bevonja a kérdéses zóna többi tagállamát a 
vizsgálati és értékelési folyamat valamennyi szakaszába, ezáltal biztosítva, hogy a vizsgálat 
után a termékre az egész zónára is érvényes engedélyt lehessen kiadni.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 332
34. cikk

A kérelmet a kérelmező által javasolt 
tagállam vizsgálja meg, kivéve, ha 
ugyanabból a zónából egy másik tagállam 
vállalja a kérelem vizsgálatát. Erről a 
kérelmet vizsgáló tagállam tájékoztatja a 
kérelmezőt.

A kérelmet a kérelmező által javasolt 
tagállam vizsgálja meg, a zóna összes többi 
tagállamának bevonásával, kivéve, ha 
ugyanabból a zónából egy másik tagállam 
vállalja a kérelem vizsgálatát. Erről a 
kérelmet vizsgáló tagállam tájékoztatja a 
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kérelmezőt.
A kérelmet vizsgáló tagállam kérésére a 
kérelemben megnevezett zónában lévő más 
tagállamok is közreműködnek a 
vizsgálatban, a munkaterhelés igazságos
megosztása céljából.

A kérelmet vizsgáló tagállam kérésére a 
zónában lévő összes más tagállam is 
közreműködik a vizsgálatban, a 
munkaterhelés lehető legigazságosabb
megosztása céljából.

A kérelemben megnevezett zóna többi 
tagállama felfüggeszti a kérelemmel 
kapcsolatos eljárást addig, amíg a kérelmet 
vizsgáló tagállam be nem fejezi a 
vizsgálatot.

Or. de

Indokolás

A növényvédő szerek engedélyezését szolgáló felülvizsgált eljárás kifejezett célja – az európai 
szintű harmonizáció felé tett lépésként – a zónák szerinti engedélyezés bevezetése. Ezen az 
alapon elengedhetetlen, hogy a referens tagállam bevonja a kérdéses zóna többi tagállamát a 
vizsgálati és értékelési folyamat valamennyi szakaszába, ezáltal biztosítva, hogy a vizsgálat 
után a termékre az egész zónára is érvényes engedélyt lehessen kiadni.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 333
34. cikk, (1) bekezdés

A kérelmet a kérelmező által javasolt 
tagállam vizsgálja meg, kivéve, ha
ugyanabból a zónából egy másik tagállam 
vállalja a kérelem vizsgálatát. Erről a 
kérelmet vizsgáló tagállam tájékoztatja a 
kérelmezőt.

A kérelmet a kérelmező által javasolt 
tagállam vizsgálja meg. Ugyanabból a 
zónából egy másik tagállam vállalhatja a 
kérelem vizsgálatát, feltéve, hogy a 
kérelmező abba beleegyezik.

Or. de

Indokolás

A kérelmet vagy a kérelmező által javasolt tagállamnak, vagy – a kérelmező beleegyezésével –
az azt felajánló másik tagállamnak kell megvizsgálnia. Ez az eljárás az érthetőséget szolgálja, 
és a múltban beigazolódott – különösen – a hatékonysága, mivel biztosítja a tagállamok 
szakértelmének a lehető legjobb kihasználását.
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Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 334
34. cikk, első albekezdés

A kérelmet a kérelmező által javasolt 
tagállam vizsgálja meg, kivéve, ha 
ugyanabból a zónából egy másik tagállam 
vállalja a kérelem vizsgálatát. Erről a 
kérelmet vizsgáló tagállam tájékoztatja a 
kérelmezőt.

A kérelmet a kérelmező által javasolt 
tagállam vizsgálja meg, kivéve, ha 
ugyanabból a zónából egy másik tagállam 
vállalja a kérelem vizsgálatát. Erről a 
kérelmet vizsgáló tagállam tájékoztatja a 
kérelmezőt és a zóna többi tagállamát.

Or. el

Indokolás

Ha a zónák lehetőségét elfogadják, a referens tagállamnak tájékoztatnia kell a zóna összes 
tagállamát.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 335
34. cikk, harmadik a. albekezdés (új)

(2) A zónába tartozó tagállamok a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően elfogadják az (1) bekezdés 
alkalmazásának részletes szabályait.

Or. el

Indokolás

A tagállamoknak fenn kell tartaniuk a jogot bizonyos fokú rugalmasságra, a Bizottság 
hozzájárulásával.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 336
35. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

(1) A kérelmet vizsgáló tagállam független, 
objektív és átlátható értékelést végez a
mindenkori tudományos és műszaki 

(1) A kérelmet vizsgáló tagállam független, 
objektív és átlátható értékelést végez a 
kérelem időpontjában létező, elfogadott
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ismeretek fényében. tudományos és műszaki iránymutatások és 
követelmények fényében, a 21. cikk sérelme 
nélkül.

A növényvédő szerek értékelésére és 
engedélyezésére a 29. cikk (6) bekezdésében 
említett egységes elveket alkalmazza annak 
megállapítása céljából, hogy a növényvédő 
szer megfelel-e a 29. cikkben előírt 
követelményeknek az 52. cikkben leírtakkal 
összhangban lévő felhasználás esetén, illetve 
a reális rendeltetésszerű használat összes 
feltétele mellett, valamint vizsgálja az 
engedélyezett feltételek mellett történő 
használat következményeit.

A növényvédő szerek értékelésére és 
engedélyezésére a 29. cikk (6) bekezdésében 
említett egységes elveket alkalmazza annak 
megállapítása céljából, hogy a növényvédő
szer megfelel-e a 29. cikkben előírt 
követelményeknek az 52. cikkben leírtakkal 
összhangban lévő felhasználás esetén, illetve 
a reális használat összes feltétele mellett, 
valamint vizsgálja az engedélyezett 
feltételek mellett történő használat 
következményeit.

Or. en

Indokolás

Az új termékek forgalomba hozatala jelentős beruházást igényel, különösen a KKV-k 
esetében, és kiszámítható döntéshozatali rendszerre van szükség, hogy biztonságot nyújtsanak 
a beruházó társaságok számára. A kérelem időpontja után megváltozó szabályok nem 
helytállók, és elriasztja a társaságok általi beruházásokat. A második részben javasolt 
megfogalmazás jogbiztonságot biztosít a jogviták esetére. A reális feltételek értékelhetők és 
mérhetők, és lehetővé teszik, hogy a bíróságok mérhető tények alapján határozzanak.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 337
35. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

A növényvédő szerek értékelésére és 
engedélyezésére a 29. cikk (6) bekezdésében 
említett egységes elveket alkalmazza annak 
megállapítása céljából, hogy a növényvédő 
szer megfelel-e a 29. cikkben előírt 
követelményeknek az 52. cikkben leírtakkal 
összhangban lévő felhasználás esetén, illetve 
a reális rendeltetésszerű használat összes 
feltétele mellett, valamint vizsgálja az 
engedélyezett feltételek mellett történő 
használat következményeit.

A növényvédő szerek értékelésére és 
engedélyezésére a 29. cikk (6) bekezdésében 
említett egységes elveket alkalmazza annak 
megállapítása céljából, hogy a növényvédő 
szer megfelel-e a 29. cikkben előírt 
követelményeknek az 52. cikkben leírtakkal 
összhangban lévő felhasználás esetén, illetve 
a reális használat összes feltétele mellett, 
valamint vizsgálja az engedélyezett 
feltételek mellett történő használat 
következményeit.

Or. en



AM\672288HU.doc 45/135 PE 390.442v02-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

Minden határozatot a reális használat feltételei alapján kell meghozni, hogy a jogviták esetén 
biztosított legyen a jogbiztonság. A reális feltételek értékelhetők és mérhetők, és végül 
lehetővé teszik a bíróságok számára, hogy mérhető, kétségeket nem hagyó tények alapján 
határozzanak.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 338
35. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

A kérelmet vizsgáló tagállam az értékelését 
a kérelemben megnevezett zónában 
található többi olyan tagállam 
rendelkezésére bocsátja, ahol a kérelmet 
szintén benyújtották.

A kérelmet vizsgáló tagállam az értékelését 
a többi tagállam rendelkezésére bocsátja.

Or. de

Indokolás

Az egész EU-ra kiterjedő engedélyezésre van szükség annak érdekében, hogy végül létrejöjjön 
a növényvédő szerek működő belső piaca. Ezért a szöveget is módosítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 339
35. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

A kérelmet vizsgáló tagállam az értékelését 
a kérelemben megnevezett zónában 
található többi olyan tagállam 
rendelkezésére bocsátja, ahol a kérelmet 
szintén benyújtották.

A kérelmet vizsgáló tagállam az értékelését 
a többi olyan tagállam rendelkezésére 
bocsátja, ahol a kérelmet szintén 
benyújtották.

Or. nl

Indokolás

A zónák használata nem megfelelő az engedélyezés céljára, mivel a különböző országok 
éghajlati, biológiai és vízi feltételei a javasolt zónákban nem összehasonlíthatók.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 340
35. cikk, (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
kérelmet vizsgáló tagállam.

(2) A 30. és 31. cikk sérelme nélkül, 
amennyiben egy növényvédő szert az egyik 
tagállamban engedélyeztek, a többi 
tagállam a kérelem beérkezését követő 180 
napon belül dönt a szóban forgó 
növényvédő szer engedélyezéséről és annak 
feltételeiről.

Or. en

Indokolás

Az előadó 86. módosítását követve az engedélyezési zónák bevezetése nem megfelelő, mivel a 
javasolt zónákban a feltételek gyakran nem összehasonlíthatók. Az engedélyeket kizárólag 
tagállami szinten kell kiadni, de a többi tagállam értesítésével. A 180 napos ésszerű határidőn 
belül az értesített tagállamok kötelesek megerősíteni, megtagadni vagy korlátozni az 
engedélyt sajátos nemzeti körülményeitől függően.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 341
35. cikk, (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
kérelmet vizsgáló tagállam.

(2) A zónába tartozó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A zónába tartozó tagállamok 
lehetőség szerint ugyanazon feltételekkel 
engedélyezik az érintett növényvédő szert, 
ideértve az 1999/45/EK irányelv szerinti 
besorolást is, mint a kérelmet vizsgáló 
tagállam, feltéve, hogy nem kell figyelembe 
venni a használatra vonatkozó eltérő 
feltételeket, ugyanakkor kellő figyelmet kell 
fordítani a gazdálkodással, a 
növényegészségüggyel vagy a környezettel 
kapcsolatos, nem összehasonlítható 
feltételekre.
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Or. de

Indokolás

A felülvizsgált szabályozás célja az engedélyezés európai szintű harmonizációja felé tett 
lépésként a zónák szerinti engedélyezés bevezetése. Ennek megfelelően a mind a referens 
tagállam, mind a többi részt vevő tagállam által elvégzett vizsgálat és értékelés alapján a 
szóban forgó zónába tartozó tagállamoknak ugyanazon feltételek mellett kell engedélyezniük 
a növényvédő szert, feltéve, hogy nem kell figyelembe venni eltérő, sajátos jellegű nemzeti 
követelményeket.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 342
35. cikk, (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
kérelmet vizsgáló tagállam.

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, mint a kérelmet vizsgáló 
tagállam, kivéve, ha a mezőgazdasági és 
környezeti feltételek jelentősen eltérnek, és 
további értékelést tesznek szükségessé.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a termékek engedélyezésekor figyelembe 
vegyék a lényeges helyi szempontokat. Az értesítőnek, és nem a zóna referens tagállamának 
kell felelősséggel tartoznia a besorolásért – mivel ez jelentős késésekhez, és esetleg a zónák 
közötti eltérő besoroláshoz vezetne.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 343
35. cikk, (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
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leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
kérelmet vizsgáló tagállam.

leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is.

Or. de

Indokolás

Az egész EU-ra kiterjedő engedélyezésre van szükség annak érdekében, hogy végül létrejöjjön 
a növényvédő szerek működő belső piaca. Ezért a szöveget is módosítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 344
35. cikk, (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
kérelmet vizsgáló tagállam.

(2) A 30. és 31. cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, amennyiben egy 
növényvédő szert az egyik tagállamban 
engedélyeztek, a többi tagállamnak a 
kérelem beérkezését követő 90 napon belül 
kell döntenie a szóban forgó növényvédő 
szer engedélyezéséről.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz és Anja Weisgerber

Módosítás: 345
35. cikk, (2) bekezdés

(2) A szóban forgó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 

(2) A zónába tartozó tagállamok a kérelmet 
vizsgáló tagállam értékelésének 
következtetései alapján a 30. és 31. cikkben 
leírtak szerint megadják vagy megtagadják 
az engedélyt. A zónába tartozó tagállamok 
ugyanazon feltételekkel engedélyezik az 
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növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
kérelmet vizsgáló tagállam.

érintett növényvédő szert, ideértve az 
1999/45/EK irányelv szerinti besorolást is, 
mint a kérelmet vizsgáló tagállam.

Or. de

Indokolás

A felülvizsgált szabályozás célja az engedélyezés európai szintű harmonizációja felé tett 
lépésként a zónák szerinti engedélyezés bevezetése. Ennek megfelelően a mind a referens 
tagállam, mind a többi részt vevő tagállam által elvégzett vizsgálat és értékelés alapján a 
szóban forgó zónába tartozó tagállamoknak ugyanazon feltételek mellett kell engedélyezniük 
a növényvédő szert, feltéve, hogy nem kell figyelembe venni eltérő, sajátos jellegű nemzeti 
követelményeket.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 346
35. cikk, (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, és a közösségi 
jog figyelembevételével, további feltételek 
írhatók elő a 30. cikk (3) bekezdésében 
szereplő követelmények tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés szükségtelen, ha a tagállamoknak a termékek engedélyezésekor lehetőségük 
van a helyi feltételek figyelembevételére.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 347
35. cikk, (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, és a közösségi 
jog figyelembevételével, további feltételek 
írhatók elő a 30. cikk (3) bekezdésében 
szereplő követelmények tekintetében.

(3) Ha egy tagállam a kérelmet megvizsgáló 
tagállamok által előírtaktól eltérő 
használati feltételek mellett kívánja 
engedélyezni a szóban forgó növényvédő 
szert, ez a tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot ezekről a 
feltételekről, és átfogó tájékoztatást nyújt 
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be, amelyben leírja ennek az eltérésnek az 
okait. A Bizottság felülvizsgálja a szóban 
forgó tagállam által kiadott engedélyt. Ha 
azt állapítja meg, hogy a fenti eltérésnek 
nincs megfogható oka, felszólítja a szóban 
forgó tagállamot, hogy a növényvédő szert 
a referens tagállammal megegyező 
feltételek szerint engedélyezze.

Or. de

Indokolás

A felülvizsgált szabályozás célja az engedélyezés európai szintű harmonizációja felé tett 
lépésként a zónák szerinti engedélyezés bevezetése. Ennek megfelelően a mind a referens 
tagállam, mind a többi részt vevő tagállam által elvégzett vizsgálat és értékelés alapján a 
szóban forgó zónába tartozó tagállamoknak ugyanazon feltételek mellett kell engedélyezniük 
a növényvédő szert, feltéve, hogy nem kell figyelembe venni eltérő, sajátos jellegű nemzeti 
követelményeket.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 348
37. cikk, (4) bekezdés

(4) Ha az említett tagállamok 90 napon
belül nem jutnak egyetértésre, akkor az 
engedélykérelmet vizsgáló tagállam a 
Bizottság elé utalja az ügyet. A 29. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában előírt feltételek 
teljesüléséről szóló döntés a 76. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
történik. A 90 napos időszak azon a napon 
kezdődik, amikor az engedélykérelmet 
vizsgáló tagállam a (3) bekezdés szerint 
tájékoztatja a referens tagállamot arról, hogy 
nem ért egyet annak állásfoglalásával.

(4) Ha az említett tagállamok 180 napon
belül nem jutnak egyetértésre, akkor az 
engedélykérelmet vizsgáló tagállam a 
Bizottság elé utalja az ügyet. A 29. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában előírt feltételek 
teljesüléséről szóló döntés a 76. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
történik. A 180 napos időszak azon a napon 
kezdődik, amikor az engedélykérelmet 
vizsgáló tagállam a (3) bekezdés szerint 
tájékoztatja a referens tagállamot arról, hogy 
nem ért egyet annak állásfoglalásával.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmével összeegyeztethető, 
lehető leggyorsabb engedélyezési eljárást. Ez azonban azt jelenti, hogy amennyiben a 
tagállamoknak teljes körűen figyelembe kell venniük a területükön fennálló lényeges és egyedi 
körülményeket, mielőtt a valamely másik tagállamban engedélyezett terméket engedélyeznék 
vagy engedélyezését elutasítanák, ahelyett, hogy automatikusan jóváhagynák a másik 
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tagállamban megadott engedélyt, akkor a 90 nap nem elegendő.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 349
38. cikk, (1) bekezdés, első a. albekezdés (új)

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől 
számítva 12 hónapon belül javaslatot nyújt 
be az a), b) és c) pontban előírt 
dokumentáció szabványosított formájának 
bevezetésére.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban ugyanazon terméket engedélyező tagállamok döntéshozatali folyamatának 
megkönnyítése érdekében munkamegosztási rendszert kell bevezetni.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 350
38. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállam kérésre haladéktalanul a 
többi tagállam, a Hatóság és a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdés a), 
b) és c) pontjaiban előírt dokumentációt 
tartalmazó dossziét.

(2) A 35. cikk (2) bekezdésében leírt 
döntéshozatali folyamat megkönnyítése 
érdekében az engedélyt kiadó tagállam 
haladéktalanul a többi tagállam és a 
Bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjaiban 
előírt dokumentációt tartalmazó dossziét.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban ugyanazon terméket engedélyező tagállamok döntéshozatali folyamatának 
megkönnyítése érdekében munkamegosztási rendszert kell bevezetni.
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 351
38. cikk, (2a.) bekezdés (új)

(2a.) A tagállamok a valamely növényvédő 
szer engedélyezésére vonatkozó döntéstől 
számított 12 héten belül nyilvános 
honlapon rendelkezésre bocsátják az 
igazgatási döntések (1) bekezdés c) 
pontjában említett nyilvántartását.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban ugyanazon terméket engedélyező tagállamok döntéshozatali folyamatának 
megkönnyítése érdekében munkamegosztási rendszert kell bevezetni.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij és Esther De Lange

Módosítás: 352
39. cikk, (1) bekezdés

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

(1) Az ebben az alszakaszban leírt kölcsönös 
elismerési eljárás alapján egy engedély 
birtokosa vagy az említett személy által a 
képviselőjeként kijelölt személy a következő 
esetekben kérhet engedélyt egy másik 
tagállamban ugyanarra a növényvédő szerre 
és ugyanarra a használatra:

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

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

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre való 
használatra adta ki, függetlenül attól a 
zónától, amelyben a referencia tagállam van.

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre vagy 
vetőmagkezelésre való használatra adta ki, 
függetlenül attól a zónától, amelyben a 
referencia tagállam van; valamint önkéntes 
alapon a különböző zónákba tartozó azon 
tagállamok között, amelyek mezőgazdasági, 
növény-egészségügyi és környezeti feltételei
– különösen a termék használata 
szempontjából lényeges éghajlati feltételei –
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hasonlóak.

Or. en

Indokolás

Az engedély helyi birtokosa országonként változhat.

A jelenlegi javaslat túlzottan korlátozó jellegű. A zónák közötti kölcsönös elismerést lehetővé 
kell tenni, ha a feltételek megengedik.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz és Anja Weisgerber

Módosítás: 353
39. cikk, (1) bekezdés

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

(1) A következő esetekben kell az érintett 
zónába tartozó összes tagállamban kiadni 
az engedélyt ugyanarra a növényvédő szerre 
és ugyanarra a használatra:

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

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

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre való 
használatra adta ki, függetlenül attól a 
zónától, amelyben a referencia tagállam van.

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre való 
használatra adta ki, függetlenül attól a 
zónától, amelyben a referencia tagállam van.

Or. de

Indokolás

Az EU három zónára történő felosztását jelentős lépésnek kell tekinteni a növényvédő szerek 
engedélyezési eljárásainak európai szintű harmonizálása felé. A módosítás egyértelművé 
teszi, hogy azután, hogy a referens tagállam a terméket a zónába tartozó összes többi 
tagállam bevonásával megvizsgálta, a terméket a zónába tartozó összes tagállamban 
engedélyezni kell. Az EU három zónára történő felosztása azonban nem zárja ki annak 
szükségességét, hogy az engedélyek kölcsönös elismerése figyelembe vegye a hasonló 
termesztési és éghajlati viszonyokat a zónák határainál található területeken.
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Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 354
39. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre való 
használatra adta ki, függetlenül attól a 
zónától, amelyben a referencia tagállam van.

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre vagy 
vetőmagkezelésre való használatra adta ki, 
függetlenül attól a zónától, amelyben a 
referencia tagállam van.

Or. en

Indokolás

A kölcsönös elismerést a zónáktól függetlenül ki kell terjeszteni a vetőmagkezelésre. A 
vetőmagok kezelése egy kicsi és innovatív piac, amelyen a kis- és középvállalkozások vannak 
túlsúlyban. Az engedélyezéshez társuló igazgatási költségeket a szántóföldi kezeléshez képest 
általában jóval kisebb mennyiségű növényvédő szer felhasználásával járó innovatív 
technológia és termékek használatának ösztönzése céljából csökkenteni kell. A tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy a különböző zónákban önkéntes alapon kérhessék a 
kölcsönös elismerést, különösen akkor, ha a feltételek hasonlók.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 355
39. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre való 
használatra adta ki, függetlenül attól a 
zónától, amelyben a referencia tagállam van.

b) az engedélyt egy tagállam üvegházakban 
való, vagy betakarítás utáni kezelésre vagy 
vetőmagkezelésre való használatra adta ki, 
függetlenül attól a zónától, amelyben a 
referencia tagállam van.

Or. nl

Indokolás

Fontos a vetőmagkezelés harmonizálása. A vetőmagok növényvédő szerekkel történő 
bármilyen kezelése később a növényvédő szerek szántóföldi használatának számottevő 
csökkenését jelenti.
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Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa 
Klaß és Marianne Thyssen 

Módosítás: 356
39. cikk, (1) bekezdés, ba) pont (új)

ba) önkéntes alapon a különböző zónákba 
tartozó azon tagállamok között, amelyek 
mezőgazdasági, növény-egészségügyi és 
környezeti feltételei, különösen a termék 
használata szempontjából lényeges 
éghajlati feltételei hasonlóak.

Or. en

Indokolás

A kölcsönös elismerést a zónáktól függetlenül ki kell terjeszteni a vetőmagkezelésre. A 
vetőmagok kezelése egy kicsi és innovatív piac, amelyen a kis- és középvállalkozások vannak 
túlsúlyban. Az engedélyezéshez társuló igazgatási költségeket a szántóföldi kezeléshez képest 
általában jóval kisebb mennyiségű növényvédő szer felhasználásával járó innovatív 
technológia és termékek használatának ösztönzése céljából csökkenteni kell. A tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy a különböző zónákban önkéntes alapon kérhessék a 
kölcsönös elismerést, különösen akkor, ha a feltételek hasonlók.

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

Módosítás: 357
39. cikk, (1) bekezdés, ba) pont (új)

ba) az egyik zónában engedélyezett 
termékeket egy másik zónában pusztán a 
mezőgazdasági, éghajlati és környezeti 
kritériumok felülvizsgálata alapján 
engedélyezik.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber 

Módosítás: 358
39. cikk, (2) bekezdés
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(2) A kölcsönös elismerés nem 
alkalmazható potenciálisan helyettesíthető 
anyagot tartalmazó növényvédő szerre.

(2) Az engedély birtokosa a kölcsönös 
elismerés alapján kérheti egy másik zónába 
tartozó tagállamban ugyanazon 
növényvédő szernek ugyanarra a 
használatra történő engedélyezését.

Or. de

Indokolás

Az EU három zónára történő felosztását jelentős lépésnek kell tekinteni a növényvédő szerek 
engedélyezési eljárásainak európai szintű harmonizálása felé. A módosítás egyértelművé 
teszi, hogy azután, hogy a referens tagállam a terméket a zónába tartozó összes többi 
tagállam bevonásával megvizsgálta, a terméket a zónába tartozó összes tagállamban 
engedélyezni kell. Az EU három zónára történő felosztása azonban nem zárja ki annak 
szükségességét, hogy az engedélyek kölcsönös elismerése figyelembe vegye a hasonló 
termesztési és éghajlati viszonyokat a zónák határainál található területeken.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij és Esther De Lange

Módosítás: 359
39. cikk, (2) bekezdés

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ha a kölcsönös elismerési eljárás többé nem vehető igénybe a potenciálisan helyettesíthető 
anyagot tartalmazó termékekre, veszélybe kerül a harmonizáció egyik célkitűzésének elérése.

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

Módosítás: 360
40. cikk

(1) A tagállam, amelyhez a 39. cikk szerinti 
kérelmet benyújtják, ugyanazon 
feltételekkel engedélyezi az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 

(1) A zónába tartozó tagállamok ugyanazon 
feltételekkel engedélyezik az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
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irányelv szerinti besorolást is, mint a 
referencia tagállam.

referencia tagállam.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, és a közösségi 
jog figyelembevételével, további feltételek
írhatók elő a 30. cikk (3) bekezdésében 
szereplő követelmények tekintetében.

(2) Ha egy tagállam az (1) bekezdéstől 
eltérve, és a közösségi jog 
figyelembevételével, további feltételeket ír 
elő a 30. cikk (3) bekezdésében szereplő 
követelmények tekintetében, az említett 
tagállam haladéktalanul tájékoztatja a 
Bizottságot ezekről a feltételekről, és átfogó 
tájékoztatást nyújt be ennek az eltérésnek 
az okairól.
A Bizottság felülvizsgálja a szóban forgó 
tagállam által kiadott engedélyt. Ha azt 
állapítja meg, hogy a fenti eltérésnek nincs 
megfogható oka, felszólítja a szóban forgó 
tagállamot, hogy a növényvédő szert a 
referens tagállammal megegyező feltételek 
szerint engedélyezze.

Or. de

Indokolás

The aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation 
procedures at European level. Accordingly, it is essential, on the basis of the examination and 
assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other Member States 
involved, that the Member States in the zone in question should grant authorisation for the 
plant protection product under the same conditions. Should a Member State nevertheless 
derogate from the conditions on plausible grounds, the Commission shall carry out a review.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 361
40. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállam, amelyhez a 39. cikk szerinti 
kérelmet benyújtják, ugyanazon 
feltételekkel engedélyezi az érintett 
növényvédő szert, ideértve az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolást is, mint a 
referencia tagállam.

(1) A 39. cikk szerint kiadott engedély a 
zóna egész területén érvényes.

Or. de
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Indokolás

A közép- és hosszú távú célnak a valódi EU-s engedélyezés létrehozásának kell lennie, azaz az 
egyik tagállamban kiadott engedély az összes többi tagállamban érvényes lenne. Ez az 
egyetlen mód a növényvédő szerek működő belső piacának létrehozására.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 362
40. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállam az engedélyt az adott 
tagállam tekintetében lényeges feltételek 
szerint adja ki vagy elutasítja az engedély 
kiadását, ha a 29. cikk az adott 
tagállamban nem teljesül.

Or. en

Indokolás

Az előadó jelentésével összhangban a kölcsönös elismerés elvének lehetőséget kell 
biztosítania arra, hogy a tagállamok eldönthessék, hogy az engedélyt az adott országra 
jellemző feltételek alapján kell-e kiadni. A jogszabályok lehető legérthetőbbé tétele érdekében 
ezt ki kell jelenteni az idevágó 40. cikkben, amely a kölcsönös elismerés cím alatt foglalkozik 
az engedélyekkel.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 363
40. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Az engedélyt a közösségi jognak 
megfelelő egyéb intézkedések 
végrehajtásából eredő, a növényvédő szerek 
forgalmazására és használatára vonatkozó, 
a forgalmazók, felhasználók és a dolgozók 
egészségének védelmére irányuló 
feltételekkel kapcsolatos rendelkezések is 
érinthetik. Ez a kölcsönös elismerési eljárás 
nem sérti a tagállamok által a 
munkavállalók egészségének védelmét célzó 
közösségi jognak megfelelően hozott 
intézkedéseket.
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Or. en

Indokolás

A módosítás a bizottsági javaslatban megállapított „zónarendszer” helyébe lép, és nagyobb 
mérlegelési jogkört biztosít a tagállamoknak, anélkül, hogy a munka szükségtelen 
megkétszereződéséhez és a döntéshozatali folyamat lelassulásához vezetne.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 364
40. cikk, (2b.) bekezdés (új)

(2b.) Az engedélyre további felhasználási 
feltételek vonatkozhatnak, amennyiben azt 
a tagállamban a lényeges mezőgazdasági, 
növény-egészségügyi, környezeti (ezen belül 
éghajlati) feltételek a 29. cikknek való 
megfelelés céljából indokolttá teszik. E 
felhasználási feltételeknek minden esetben 
tartalmazniuk kell a következőket:
- az egyes alkalmazások esetén szükséges 
hektáronkénti adag;
- az utolsó alkalmazás és a betakarítás 
közötti időtartam;
- az évenkénti alkalmazások száma;
- a permetezés szükségességére vonatkozó 
előírás;
- az emberi egészséget érő veszély/kockázat 
mértéke (halmozódó hatások);
- a felszín alatti vizek és a biológiai
sokféleség védelme.

Or. en

Indokolás

A módosítás a bizottsági javaslatban megállapított „zónarendszer” helyébe lép, és nagyobb 
mérlegelési jogkört biztosít a tagállamoknak, anélkül, hogy a munka szükségtelen 
megkétszereződéséhez és a döntéshozatali folyamat lelassulásához vezetne.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 365
41. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállam, amelyhez a 39. cikk szerinti 
kérelmet benyújtják, 90 napon belül dönt a 
kérelemről.

(2) A tagállam, amelyhez a 39. cikk szerinti 
kérelmet benyújtják, 180 napon belül dönt a 
kérelemről.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmével összeegyeztethető, 
lehető leggyorsabb engedélyezési eljárást. Ez azonban azt jelenti, hogy amennyiben a 
tagállamoknak teljes körűen figyelembe kell venniük a területükön fennálló lényeges és egyedi 
körülményeket, mielőtt a valamely másik tagállamban engedélyezett terméket engedélyeznék 
vagy engedélyezését elutasítanák ahelyett, hogy automatikusan jóváhagynák a másik 
tagállamban megadott engedélyt, akkor a 90 nap nem elegendő.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 366
42. cikk, (3) bekezdés, a) pont

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

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

Or. en

Indokolás

A hatóanyag engedélyének megújítása után védendő adatokkal kapcsolatos egyértelművé 
tétel.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 367
42. cikk, (3) bekezdés, b) pont

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

olyan követelmények vagy kritériumok miatt 
kell beadni, amelyek a növényvédő szer 
engedélyének kiadásakor még nem voltak 
hatályban, vagy a jóváhagyás feltételeinek 
módosításához szükségesek,

Or. en

Indokolás

A hatóanyag engedélyének megújítása után védendő adatokkal kapcsolatos egyértelművé 
tétel.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 368
43. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

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

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

Or. el

Indokolás

A zónába tartozó tagállamokat haladéktalanul tájékoztatni kell az engedély bármilyen 
módosításáról vagy visszavonásáról.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 369
45. cikk, (2) bekezdés

Ha az engedély visszavonásának, 
módosításának vagy a megújítás 
megtagadásának okai megengedik, az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására adott moratórium
figyelembe veszi a növényvédő szer 
szokásos felhasználási szezonját is.

Ha az engedély visszavonásának, 
módosításának vagy a megújítás 
megtagadásának okai nem az emberek és 
állatok egészségének, illetve a környezetnek 
a védelméhez kapcsolódnak, az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására vonatkozó moratóriumot 
legfeljebb egy évre lehet megadni. Ha az 
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engedély visszavonásának, módosításának 
vagy a megújítás megtagadásának okai az 
emberek és állatok egészségének és a 
környezetnek a védelméhez kapcsolódnak, 
akkor semmilyen időszakot nem 
biztosítanak az érintett növényvédő szerek 
készleteinek felhasználására, és az ilyen 
termékek mindenfajta értékesítését és 
felhasználását azonnali hatállyal be kell 
szüntetni.

Or. en

Indokolás

Ha az engedély visszavonásának, módosításának vagy a megújítás megtagadásának okai az 
emberek és állatok egészségének és a környezetnek a védelméhez kapcsolódnak, az ilyen 
növényvédő szerek értékesítését és felhasználását azonnali hatállyal be kell szüntetni.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 370
45. cikk, (2) bekezdés

Ha az engedély visszavonásának, 
módosításának vagy a megújítás 
megtagadásának okai megengedik, az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására adott moratórium
figyelembe veszi a növényvédő szer 
szokásos felhasználási szezonját is.

Ha az engedély visszavonásának, 
módosításának vagy a megújítás 
megtagadásának okai nem az emberek és 
állatok egészségének, illetve a környezetnek 
a védelméhez kapcsolódnak, az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására vonatkozó moratóriumot 
legfeljebb egy szezonra lehet megadni. Ha 
az engedély visszavonásának, 
módosításának vagy a megújítás 
megtagadásának okai az emberek és állatok 
egészségének és a környezetnek a 
védelméhez kapcsolódnak, akkor 
semmilyen időszakot nem biztosítanak az 
érintett növényvédő szerek készleteinek 
felhasználására, és az ilyen termékek 
mindenfajta értékesítését és felhasználását 
azonnali hatállyal be kell szüntetni, amint a 
megújítás megtagadásáról vagy a 
visszavonásról szóló határozatot
meghozták.
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Or. en

Indokolás

Ha az engedély visszavonásának, módosításának vagy a megújítás megtagadásának okai az 
emberek és állatok egészségének és a környezetnek a védelméhez kapcsolódnak, az ilyen 
növényvédő szerek értékesítését és felhasználását azonnali hatállyal be kell szüntetni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 371
45a. cikk (új)

45a. cikk
Az engedéllyel nem rendelkező növényvédő 
szerek ártalmatlanítása és megsemmisítése

A 45. cikk rendelkezései ellenére az 
engedéllyel nem rendelkező növényvédő 
szereket az engedély korábbi birtokosának 
felelőssége mellett biztonságosan 
ártalmatlanítani kell és meg kell
semmisíteni.

Or. en

Indokolás

A felesleges növényvédő szerek készletei sok tagállamban és harmadik országban komoly 
veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre. A gyártók kötelesek biztosítani e 
veszélyes anyagok biztonságos ártalmatlanítását és megsemmisítését.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 372
45b. cikk (új)

45b. cikk
Behozatal

A behozott, élelmiszernek nem minősülő 
anyagok és árucikkek nem tartalmazhatják 
olyan hatóanyagok maradékait, amelyeket 
e rendelet rendelkezéseivel összhangban 
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nem engedélyeztek.

Or. en

Indokolás

Mind az emberi egészség, mind az európai ipar versenyképességének megóvása érdekében az 
élelmiszernek nem minősülő behozott anyagok vagy árucikkek nem tartalmazhatnak olyan 
hatóanyagokat, amelyeket az EU-ban nem hagytak jóvá.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 373
46. cikk, (1) bekezdés, aa) pont (új)

aa) a benne található, alacsony kockázatú 
hatóanyagok nincsenek káros hatással az 
emberekre, az állatokra vagy a környezetre;

Or. en

Indokolás

A cél annak egyértelművé tétele, hogy kizárólag azokat a termékeket lehet alacsony kockázatú 
anyagoknak tekinteni, amelyek nincsenek káros hatással az emberekre, az állatokra vagy a 
környezetre.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 374
46. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

A fenti időtartam 60 napra csökken, ha 
ugyanabban a zónában lévő másik tagállam 
már korábban kiadott engedélyt ugyanerre a 
kis kockázatú növényvédő szerre.

A fenti időtartam 60 napra csökken, ha egy
másik tagállam már korábban kiadott 
engedélyt ugyanerre a kis kockázatú 
növényvédő szerre.

Or. nl

Indokolás

A zónák használata nem megfelelő az engedélyezés céljára, mivel a különböző országok 
éghajlati, biológiai és vízi feltételei a javasolt zónákban nem összehasonlíthatók.
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Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 375
46. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a 
kilencvennapos határidő a tagállam által 
kitűzött határidőnek megfelelően 
meghosszabbodik.

Ha a tagállamnak további információkra van 
szüksége, akkor határidő kitűzésével 
megkéri ezeket az információkat a 
kérelmezőtől. Ebben az esetben a 
kilencvennapos határidő a tagállam által 
kitűzött határidőnek megfelelően 
meghosszabbodik. A teljes időtartam nem 
haladhatja meg a négy hónapot.

Or. el

Indokolás

A rendelet szerinti összes intézkedésre egyértelmű határidőket kell meghatározni.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 376
48. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

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

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

Or. en

Indokolás

Még a potenciálisan helyettesíthető hatóanyagok jegyzékével és a legnagyobb problémát 
jelentő segédanyagok negatív jegyzékével is nagy különbségek állhatnak fenn a különböző 
termékek kockázatai terén, a felhasználásuk alapján. A javasolt módosítás lehetőséget nyújt 
arra, hogy azoknak a termékeknek is elvégezzék az összehasonlító értékelését, amelyek nem 
tartalmaznak az adott termék egyedi kockázatértékelése alapján potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagokat. A javaslat az összehasonlító értékelés alkalmazási körét a potenciálisan 
helyettesíthető anyagok jegyzékébe szereplő meghatározott hatóanyagot tartalmazó
termékekről kiterjeszti a bármilyen hatóanyagot tartalmazó összes termékre.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Módosítás: 377
48. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) az a) pontban említett növényvédő szer 
vagy nem kémiai védekezési vagy 
megelőzési módszer nem jelent jelentős 
hátrányokat gazdasági vagy gyakorlati 
szempontból,

törölve

Or. en

Indokolás

A b) pont szükségtelen, mivel az összehasonlító elemzés eleve figyelembe veszi a kockázatokat 
és előnyöket. Ez a módosítás a helyettesítés elvének három új dimenzióját vezeti be, azon az 
elképzelésen keresztül, hogy a növények kezelését és a kártevők elleni védekezést szolgáló 
módszereket és gyakorlatokat is figyelembe kell venni a helyettesítési forgatókönyvben.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 378
48. cikk, (1) bekezdés, első a. albekezdés (új)

Bár a tagállamok nem engedélyeznek olyan 
növényvédő szereket, amelyek esetében az 
összehasonlító értékelés biztonságosabb 
alternatívák létezését mutatja, az 
összehasonlító értékelés és a helyettesítést 
során a potenciálisan helyettesíthető 
anyagokat kell prioritásként kezelni.

Or. en

Indokolás

Bár elképzelhető, hogy minden termék helyettesíthető lehet, a tagállamok forrásai 
korlátozottak, ezért az összehasonlító értékelés és a helyettesítést során a potenciálisan 
helyettesíthető anyagokat kell prioritásként kezelni.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 379
48. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt 
összehasonlító vizsgálatot rendszeresen
megismétlik, legkésőbb az engedély 
kiadásától vagy megújításától számított négy 
éven belül.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt 
összehasonlító vizsgálatot egyetlen 
alkalommal megismétlik, legkésőbb az 
engedély kiadásától vagy megújításától 
számított négy éven belül.

Az összehasonlító értékelés eredményei 
alapján a tagállamok fenntartják, 
visszavonják vagy módosítják az engedélyt.

Az első összehasonlító értékelés eredményei 
alapján a tagállamok fenntartják, 
visszavonják vagy módosítják az engedélyt. 
A második összehasonlító értékelés után a 
tagállamok visszavonják az engedélyt.

Or. en

Indokolás

A potenciálisan helyettesíthető anyagok nem maradhatnak a piacon korlátlan ideig, hanem 
azokat a második összehasonlító értékelés után ki kell vonni a forgalomból.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 380
48. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt 
összehasonlító vizsgálatot rendszeresen 
megismétlik, legkésőbb az engedély 
kiadásától vagy megújításától számított négy 
éven belül.

(3) A referens tagállam az (1) bekezdésben 
előírt összehasonlító vizsgálatot 
rendszeresen megismétli, legkésőbb az 
engedély kiadásától vagy megújításától 
számított négy éven belül.

Az összehasonlító értékelés eredményei 
alapján a tagállamok fenntartják, 
visszavonják vagy módosítják az engedélyt.

Az összehasonlító értékelés eredményei 
alapján a referens tagállam fenntartja, 
visszavonja vagy módosítja az engedélyt.

Or. de

Indokolás

Az engedélyezésért továbbra is annak a tagállamnak kell felelősnek maradnia, amelyben az 
engedélyezési eljárást elvégezték.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 381
48. cikk, (4) bekezdés

(4) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a (3) 
bekezdés alapján visszavonja vagy 
módosítja az engedélyt, akkor a visszavonás 
vagy módosítás vagy négy évvel a tagállam 
döntése után, vagy a potenciálisan 
helyettesíthető anyag jóváhagyásának 
lejártakor lép hatályba, amelyik hamarabb 
bekövetkezik.

(4) Ha a referens tagállam úgy dönt, hogy a 
(3) bekezdés alapján visszavonja vagy 
módosítja az engedélyt, akkor a visszavonás 
vagy módosítás vagy négy évvel a tagállam 
döntése után, vagy a potenciálisan 
helyettesíthető anyag jóváhagyásának 
lejártakor lép hatályba, amelyik hamarabb 
bekövetkezik.

Or. de

Indokolás

Az engedélyezésért továbbra is annak a tagállamnak kell felelősnek maradnia, amelyben az 
engedélyezési eljárást elvégezték.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 382
49. cikk, (1) bekezdés

(1) E cikk alkalmazásában a növényvédő 
szer kisebb jelentőségű felhasználása egy 
adott tagállamban azt jelenti, hogy a 
növényvédő szert olyan növényhez 
használják, amelyet abban a tagállamban 
nem széles körben termesztenek, vagy pedig 
széles körben termesztenek ugyan, de 
kivételes igény kielégítése céljából.

(1) E cikk alkalmazásában a növényvédő 
szer kisebb jelentőségű felhasználása egy 
adott tagállamban azt jelenti, hogy a 
növényvédő szert olyan növényhez 
használják, amelyet abban a tagállamban 
nem széles körben termesztenek, vagy pedig 
széles körben termesztenek ugyan, de egyedi 
vagy korlátozott igény kielégítése céljából, 
vagy az engedély birtokosa számára 
korlátozott gazdasági érdekű kezelés –
beleértve a vetőmagkezelést – érdekében.

Or. nl

Indokolás

Fontos a vetőmagkezelés harmonizálása. A vetőmagok növényvédő szerekkel történő 
bármilyen kezelése később a növényvédő szerek szántóföldi használatának számottevő 
csökkenését jelenti. Ezt az ágazatot védeni kell.



AM\672288HU.doc 69/135 PE 390.442v02-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 383
49. cikk, (1) bekezdés

(1) E cikk alkalmazásában a növényvédő 
szer kisebb jelentőségű felhasználása egy 
adott tagállamban azt jelenti, hogy a 
növényvédő szert olyan növényhez 
használják, amelyet abban a tagállamban 
nem széles körben termesztenek, vagy pedig 
széles körben termesztenek ugyan, de 
kivételes igény kielégítése céljából.

(1) E cikk alkalmazásában a növényvédő 
szer kisebb jelentőségű felhasználása egy 
adott tagállamban azt jelenti, hogy a 
növényvédő szert olyan növényhez 
használják, amelyet abban a tagállamban 
nem széles körben termesztenek, vagy pedig 
széles körben termesztenek ugyan, de egyedi 
és korlátozott igény kielégítése céljából, 
vagy az engedély birtokosa számára 
korlátozott gazdasági érdekű kezelés –
beleértve a vetőmagkezelést – érdekében.

Or. en

Indokolás

A kisebb jelentőségű felhasználás fogalommeghatározását tisztázni kell, hogy abba a 
vetőmagkezelés is beletartozzon.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 384
49. cikk, (2a.) bekezdés (új)

(2a.) A tagállamok egyedi intézkedéseket 
fogadhatnak el a kisebb jelentőségű 
felhasználásokra vonatkozó engedély 
kiterjesztését célzó kérelmek benyújtásának 
megkönnyítésére.

Or. el

Indokolás

A bürokrácia egyszerűsítése és a növényvédő szereket kisebb jelentőségű felhasználásokra 
alkalmazni kívánó személyek ösztönzése számos problémát meg fog oldani bizonyos 
növényekkel kapcsolatban.
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 385
49. cikk, (2a.) bekezdés (új)

(2a.) A tagállamok egyedi intézkedéseket 
fogadhatnak el a kisebb jelentőségű 
felhasználásokra vonatkozó engedély 
kiterjesztését célzó kérelmek benyújtásának 
megkönnyítésére.

Or. el

Indokolás

Mivel az engedélyek birtokosainak nem fűződik különösebb pénzügyi érdekük a kisebb 
jelentőségű felhasználásokhoz, az ilyen felhasználások támogatása érdekében hasznos lenne a 
kapcsolódó eljárások további egyszerűsítése.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 386
49. cikk, (3) bekezdés, d) pont

d) a használat kiterjesztését alátámasztó 
dokumentációt és információkat a (2) 
bekezdésben említett személyek vagy 
szervezetek beadták.

d) a használat kiterjesztését alátámasztó 
dokumentációt és információkat a (2) 
bekezdésben említett személyek vagy 
szervezetek beadták. A maximális 
maradékanyag-határértékek 
meghatározásához szükséges vizsgálatokat 
tudományos intézetek vagy hivatalos 
szervek végezhetik el.

Or. es

Indokolás

A tudományos vizsgálatok költsége a kisebb jelentőségű felhasználásokat célzó fejlesztés igen 
komoly akadályát jelenti. A módosítás célja, hogy gazdasági szempontból életképesebb 
megoldást kínáljon.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Módosítás: 387
49. cikk, (3a.) bekezdés (új)

(3a.) A kisebb jelentőségű felhasználásra 
történő engedélyezés kritériumai lehetővé 
teszik a növénytani és agronómiai 
szempontból igen hasonló növényekkel 
kapcsolatban nyert adatok extrapolálását.

Or. es

Indokolás

Ha a növények igen hasonlóak – mint például a cseresznye és a kökény –, az első 
engedélyezéshez beszerzett adatokat extrapolálni kell, hogy a kisebb jelentőségű 
felhasználásokat is engedélyezhessék. 

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 388
49. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

Ha az engedély birtokosa ezt nem vállalja, 
akkor a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a felhasználók teljes körű és konkrét 
információkat kapjanak a használati 
utasításokról, hivatalos közzététel, vagy 
hivatalos web-oldalon való megjelentetés 
révén.

A címkén fel kell tüntetni, hogy az ilyen 
felhasználást fitotoxicitás vagy hatékonyság 
szempontjából nem értékelték. A 70. cikk 
sérelme nélkül az engedély birtokosa nem 
felelős az engedély kiterjesztésével 
összhangban végzett felhasználásból eredő 
károkért.

Or. en

Indokolás

Az engedély birtokosai nem tehetők felelőssé a felhasználás kiterjesztésének káros hatásaiért, 
de az engedélyek birtokosai továbbra is aggódnak e kérdés miatt. Ez a módosítás 
egyértelművé tenné, hogy semmilyen felelősség nem terhelné őket, és így megszüntetné az 
alternatív közzététel szükségességét, ha visszautasítanák a felhasználás kiterjesztésének 
címkén történő szerepeltetését. Az érvényesítés érdekében fogalommeghatározásra van 
szükség.
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Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 389
49. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

Ha az engedély birtokosa ezt nem vállalja, 
akkor a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a felhasználók teljes körű és konkrét 
információkat kapjanak a használati 
utasításokról, hivatalos közzététel, vagy 
hivatalos web-oldalon való megjelentetés 
révén.

Ha az engedély birtokosa ezt nem vállalja, 
akkor a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a felhasználók teljes körű és konkrét 
információkat kapjanak a használati 
utasításokról, hivatalos közzététel, vagy 
hivatalos web-oldalon való megjelentetés 
révén. Ennek az információnak a közlése 
mentesíti az engedély birtokosát az 
engedély kisebb jelentőségű felhasználásra 
történő kiterjesztésével kapcsolatos 
valamennyi felelősség alól.

Or. de

Indokolás

A vállalkozás felelősségét arra az engedélyre kell korlátozni, amelyet saját maga kért. A 
vállalkozás kizárólag ahhoz az engedélyezési eljáráshoz gyűjtötte össze terméke biztonságos 
használatának értékeléséhez szükséges adatokat. Ha egy tagállam maga terjeszt ki egy 
engedélyt, anélkül, hogy egy vállalkozás ilyen értelmű kérelmet nyújtott volna be, a 
vállalkozás nem tehető felelősség a kiterjesztett felhasználásért.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 390
49a. cikk (új)

49a. cikk
Párhuzamos import

(1) Mielőtt az importőr megkezdhetné egy 
növényvédő szernek egy tagállam piacára 
történő, a párhuzamos import szabályai 
szerinti behozatalát, az említett tagállam 
illetékes hatóságától azonosító tanúsítványt 
kell kérnie.
(2) A kijelölt tagállam illetékes hatósága a 
kérelem kézhezvételétől számított 45 napon 
belül határoz arról, hogy a 3. cikk 9. 
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pontjában meghatározott kritériumok 
alapján kiadja-e az azonosító tanúsítványt.
(3) Az az importőr, amely megkapta az 
azonosító tanúsítványt, mentesül a behozott 
növényvédő szerre vonatkozó 
nyilvántartásba vételi dokumentáció 
benyújtása alól, az alábbiak kivételével:
a) annak igazolása, hogy a terméket a 
91/414/EGK irányelvnek vagy e 
rendeletnek megfelelően engedélyezték 
abban a tagállamban, amelyből 
exportálják, és
b) annak igazolása, hogy a behozott termék 
azonos a kijelölt tagállamban engedélyezett 
növényvédő szerrel (referencia növényvédő 
szer), és
c) annak igazolása, hogy az átcsomagolás 
nem befolyásolja hátrányosan a termék 
eredeti állapotát vagy a védjegy és 
jogosultjának hírnevét.
(4) Az azonosító tanúsítvány érvényessége 
ugyanakkor jár le, mint a referencia termék 
engedélye vagy az importált termék abban a 
tagállamban kiadott engedélye, amelyből 
azt exportálták. Ha a referencia termék 
engedélyét nem egészségi vagy környezeti 
okra hivatkozva vonják vissza, az importáló
számára az engedély visszavonásának 
napjától számítva egy éves türelmi 
időszakot biztosítanak a behozott termék 
értékesítésére.

Or. en

Indokolás

A párhuzamos kereskedelemmel az illegális (nem értékelt és/vagy hamisított) termékek piacra 
jutása érdekében – a növényvédő szerek forgalomba hozatalára vonatkozó egyszerűsített 
eljárásnak betudhatóan – visszaélnek. Ezért ebbe a rendeletbe a párhuzamos kereskedelemre 
nézve egyértelmű és szigorú közösségi szabályokat kell beilleszteni, amelyek magasabb szintű 
harmonizációhoz, biztonsághoz és ellenőrzéshez vezetnek.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 391
49a. cikk (új)

49a. cikk
Párhuzamos import

(1) A 28. cikk (1) bekezdésétől eltérően a 
tagállamok saját területükön egy 
növényvédő szer párhuzamos importálását 
vagy forgalomba hozatalát csak akkor 
engedélyezhetik, ha egy előzetes 
közigazgatási eljárásban 
megbizonyosodnak az importálni kívánt 
terméknek egy, már engedélyezett 
növényvédő szerrel („referencia 
növényvédő szer”) való azonosságáról. 
Amennyiben az azonosság fennáll, az 
importált növényvédő szer a kijelölt 
tagállam illetékes hatóságától azonosító 
tanúsítványt kap.
(2) A növényvédő szer importálójának a 
behozatal megkezdését és az első 
forgalomba hozatalt megelőzően 
kérelmeznie kell az importálni kívánt 
termékre az azonosító tanúsítványt a 
kijelölt tagállam illetékes hatóságától.
(3) A kijelölt tagállam illetékes hatósága 45 
napon belül dönt az e bekezdés szerinti 
követelmények teljesüléséről. Ha az 
illetékes hatóság megállapítja, hogy a 
követelmények teljesülnek, az importáló 
számára az érintett termékre azonosító 
tanúsítványt állít ki.
(4) A kérelmező mentesül a növényvédő 
szerek engedélyezéséhez szükséges 
információ, illetve tesztelési és vizsgálati 
jelentés benyújtásának kötelezettsége alól.
(5) A kérelem benyújtása szerinti illetékes 
hatóságnak a következőkre kell felkérnie a 
származási ország illetékes hatóságát:
a) a termék pontos összetételének 
meghatározása, annak igazolása 
érdekében, hogy az megegyezik a referens 
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tagállamban engedélyezett növényvédő 
szerrel, és
b) annak igazolására, hogy a fenti terméket 
a másik tagállamban a 91/414/EGK 
irányelvben vagy az e rendeletben 
megállapított engedélyezési eljárással 
összhangban engedélyezték.
(6) A párhuzamos import szabályai alá 
tartozó termékeket nem lehet átcsomagolni.
(7) Az azonosító tanúsítvány ugyanakkor 
jár le, mint a referencia termék engedélye, 
vagy az importált termék abban a 
tagállamban kiadott engedélye, ahová azt 
exportálták. Ha a referencia termék 
engedélyét nem egészségi vagy környezeti 
okra hivatkozva vonják vissza, az importáló 
az engedély visszavonásának napjától 
számított egy évig folytathatja a behozott 
termék értékesítését.
(8) A párhuzamos import szabályai alá 
tartozó termékek címkézését össze kell 
hangolni a rendeltetési tagállamban 
forgalomba hozott azonos termékek 
címkézésével.

Or. es

Indokolás

Az előadónak igaza van abban, hogy a párhuzamos kereskedelemre egyértelmű, szigorú 
szabályokat kell közösségi szinten megállapítani, hogy a magas szintű harmonizáció, 
biztonság és ellenőrzés megvalósulhasson. A behozott termék és a referencia termék 
azonosságának biztosítása érdekében azonban az átcsomagolást nem lehet megengedni. 
Ezenfelül a fogadó tagállam illetékes hatósága, nem pedig a kérelmező felelős az annak 
megállapítását szolgáló közigazgatási eljárás teljes elvégzéséért, hogy a szóban forgó termék 
azonos termék, valamint hogy azt az exportáló országban korábban engedélyezték.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 392
50. cikk, cím

Mezőgazdasági vészhelyzetek Vészhelyzeti engedélyezés
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Or. en

Indokolás

A módosított cím egyértelművé tenné e cikk tárgyát, és más, nem mezőgazdasági 
körülményekre – mint például az árvíz vagy az invazív fajok elleni védekezésre is – előírná a 
vészhelyzeti engedélyezést.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 393
50. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A 28. cikktől eltérve, különleges 
körülmények között egy tagállam legfeljebb 
120 napra engedélyezheti növényvédő szer 
korlátozott és ellenőrzött használatát, ha ez 
az intézkedés a növények egészségét 
fenyegető olyan veszély miatt szükséges, 
amely más ésszerű eszközzel nem hárítható 
el.

(1) A 28. cikktől eltérve, különleges 
körülmények között egy tagállam legfeljebb 
120 napra engedélyezheti növényvédő szer 
korlátozott és ellenőrzött használatát, ha ez 
az intézkedés a növények egészségét 
fenyegető olyan veszély vagy az e rendelet 
hatálya alá tartozó egyéb vészhelyzet miatt 
szükséges, amely más ésszerű eszközzel 
nem hárítható el.

Or. en

Indokolás

Lásd az 50. cikk címének javasolt módosítására vonatkozó indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 394
50. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) a kezelt növény biztonságosan 
forgalomba hozható-e, és

törölve

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a következetesség érdekében van szükség, mivel a kezelt növények 
forgalomba hozatala ilyen körülmények között a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (4) 
bekezdésének hatálya alá tartozik.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 395
51. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A 28. cikktől eltérően, nem 
engedélyezett növényvédő szer környezetbe 
történő kibocsátásával járó, kutatási és 
fejlesztési célú kísérletek vagy tesztek 
végezhetők, ha az a tagállam, amelynek a 
területén a kísérletet vagy tesztet végezni 
kívánják értékelte a rendelkezésre álló 
adatokat és kísérleti célú engedélyt adott ki. 
Az engedély korlátozhatja a használandó 
mennyiségeket és a kezelendő területeket, és 
további feltételeket írhat elő, 
megakadályozandó az emberek vagy állatok 
egészségére ártalmas hatásokat, illetve a 
környezet elfogadhatatlan terhelését (például 
annak megelőzése, hogy szermaradékokat 
tartalmazó élelmiszerek és takarmányok 
bekerüljenek az élelmiszerláncba), kivéve ha 
erre vonatkozóan már rendelkezik a 
396/2005/EK rendelet.

(1) A 28. cikktől eltérően, nem 
engedélyezett növényvédő szer környezetbe 
történő kibocsátásával járó, kutatási és 
fejlesztési célú kísérletek vagy tesztek 
végezhetők, ha az a tagállam, amelynek a 
területén a kísérletet vagy tesztet végezni 
kívánják értékelte a rendelkezésre álló 
adatokat és kísérleti célú engedélyt adott ki. 
Minden ilyen kísérletet vagy tesztet igen 
szigorúan ellenőrizni kell annak biztosítása 
érdekében, hogy semmilyen azonnali vagy 
későbbi káros hatás ne érje az emberi 
egészséget – beleértve a lakosokat, az arra 
járókat és a sebezhető csoportokat, mint a 
csecsemők, a gyermekek, a várandós nők, 
az idősek, a betegek és azok, akik 
gyógyszert szednek – vagy az állatok 
egészségét, közvetlenül vagy az ivóvízen, az 
élelmiszereken, a takarmányon vagy a 
levegőn keresztül – beleértve a hosszú távú 
szállítását követően a felhasználásának 
helyétől távol eső területeket –, vagy a 
munkahelyi következményeket, illetve az 
egyéb közvetett hatásokat – figyelembe véve 
a halmozódó és egymást segítő hatásokat –, 
valamint a felszín alatti vizeket. Az 
engedély korlátozhatja a használandó 
mennyiségeket és a kezelendő területeket, és 
további feltételeket írhat elő, 
megakadályozandó az emberek vagy állatok 
egészségére ártalmas hatásokat, illetve a 
környezet elfogadhatatlan terhelését (például 
annak megelőzése, hogy szermaradékokat 
tartalmazó élelmiszerek és takarmányok 
bekerüljenek az élelmiszerláncba), kivéve ha 
erre vonatkozóan már rendelkezik a 
396/2005/EK rendelet.

Or. en
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Indokolás

Bár a kutatás és a fejlesztés fontos, egy nem engedélyezett növényvédő szer környezetbe 
juttatása potenciális kockázatot jelenthet az emberek vagy állatok egészségére, vagy a 
környezetre nézve, ami nem áll összhangban e rendelet emberek és állatok egészségének és a 
környezet magas szintű védelmére irányuló céljával. Ezért minden ilyen kísérletet vagy tesztet 
igen szigorúan ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy semmilyen azonnali vagy 
későbbi, káros egészségi vagy környezeti hatással ne járjanak.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies

Módosítás: 396
51. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A 28. cikktől eltérően, nem 
engedélyezett növényvédő szer környezetbe 
történő kibocsátásával járó, kutatási és 
fejlesztési célú kísérletek vagy tesztek 
végezhetők, ha az a tagállam, amelynek a 
területén a kísérletet vagy tesztet végezni 
kívánják értékelte a rendelkezésre álló 
adatokat és kísérleti célú engedélyt adott ki. 
Az engedély korlátozhatja a használandó 
mennyiségeket és a kezelendő területeket, és 
további feltételeket írhat elő, 
megakadályozandó az emberek vagy állatok 
egészségére ártalmas hatásokat, illetve a 
környezet elfogadhatatlan terhelését (például 
annak megelőzése, hogy szermaradékokat 
tartalmazó élelmiszerek és takarmányok 
bekerüljenek az élelmiszerláncba), kivéve ha 
erre vonatkozóan már rendelkezik a 
396/2005/EK rendelet.

(1) A 28. cikktől eltérően, nem 
engedélyezett növényvédő szer környezetbe 
történő kibocsátásával járó, kutatási és 
fejlesztési célú kísérletek vagy tesztek 
végezhetők, ha az a tagállam, amelynek a 
területén a kísérletet vagy tesztet végezni 
kívánják értékelte a rendelkezésre álló 
adatokat és kísérleti célú engedélyt adott ki. 
Minden ilyen kísérletet vagy tesztet igen 
szigorúan ellenőrizni kell annak biztosítása 
érdekében, hogy semmilyen azonnali vagy 
későbbi káros hatás ne érje az emberi 
egészséget – beleértve a lakosokat, az arra 
járókat és a sebezhető csoportokat – vagy az 
állatok egészségét, közvetlenül vagy az 
ivóvízen, az élelmiszereken, a takarmányon 
vagy a levegőn keresztül – beleértve a 
hosszú távú szállítását követően a 
felhasználásának helyétől távol eső 
területeket –, vagy a munkahelyi 
következményeket, illetve az egyéb közvetett 
hatásokat – figyelembe véve a halmozódó és 
egymást segítő hatásokat –, valamint a 
felszín alatti vizeket. Az engedély 
korlátozhatja a használandó mennyiségeket 
és a kezelendő területeket, és további 
feltételeket írhat elő, megakadályozandó az 
emberek vagy állatok egészségére ártalmas 
hatásokat, illetve a környezet 
elfogadhatatlan terhelését (például annak 
megelőzése, hogy szermaradékokat 
tartalmazó élelmiszerek és takarmányok 
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bekerüljenek az élelmiszerláncba), kivéve ha 
erre vonatkozóan már rendelkezik a 
396/2005/EK rendelet.

Or. en

Indokolás

Bár a kutatás és a fejlesztés fontos, egy nem engedélyezett növényvédő szer környezetbe 
juttatása potenciális kockázatot jelenthet az emberek vagy állatok egészségére, vagy a 
környezetre nézve, ami nem áll összhangban e rendelet emberek és állatok egészségének és a 
környezet magas szintű védelmére irányuló céljával. Ezért minden ilyen kísérletet vagy tesztet 
igen szigorúan ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy semmilyen azonnali vagy 
későbbi, káros egészségi vagy környezeti hatással ne járjanak.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 397
51. cikk, (4a.) bekezdés (új)

(4a.) Az e rendeletben szereplő 
engedélyezett termékek és felhasználások 
tekintetében elengedhetetlen a maximális 
maradékanyag-határértékek e rendelet 4. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
elvégzett, időben történő megállapítása.
(4b.) Az e rendelet 49. és 50. cikkében 
engedélyezett felhasználások, valamint az 
új hatóanyagokat tartalmazó termékek 
felhasználása tekintetében ideiglenes 
maximális maradékanyag-határértékeket 
kell megállapítani a 396/2005/EK rendelet
III. mellékletében. A döntést 60 napon 
belül kell meghozni azt követően, hogy a 
kérelmet értékelő tagállam értesítést küldött 
ezekről a határértékekről.
(4c.) Egy terméknek a 396/2005/EK 
rendelet II. mellékletébe történő felvétele 
előtt a Hatóságnak értékelnie kell a (2) 
bekezdésben említett maximális 
maradékanyag-határértékeket. A Hatóság 
véleményének közzétételét követően 60 
napon belül kell döntést hozni.
(4d.) A (2) és (3) bekezdésben említett 
döntéseket a 76. cikk (3) bekezdésében leírt 
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eljárásnak megfelelően kell meghozni.

Or. de

Indokolás

Az EU egész területén érvényes maximális maradékanyag-határértékek megállapítását 
igazgatási eljárások nem késleltethetik. Mindenfajta késedelem akadályozza az élelmiszerek 
és takarmányok Európai Unióban történő szabad kereskedelmét.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 398
51a. cikk (új)

51a. cikk
Maximális maradékanyag-határértékek

(1) Az e rendelet alapján engedélyezett 
termékek és felhasználások tekintetében 
kötelező a maximális maradékanyag-
határértékek e rendelet 4. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban elvégzett, időben 
történő megállapítása.
(2) Az e rendelet 49. és 50. cikke szerint 
engedélyezett felhasználások, valamint az 
új hatóanyagokat tartalmazó termékek 
esetében megengedett felhasználások 
tekintetében ideiglenes maximális 
maradékanyag-határértékeket kell 
megállapítani a 396/2005/EK rendelet III. 
mellékletében. A döntést 60 napon belül 
kell meghozni azt követően, hogy a 
kérelmet értékelő tagállam azokat 
benyújtotta.
(3) A Hatóságot felkérik a (2) bekezdésben 
említett maximális maradékanyag-
határértékek értékelésére, mielőtt azokat a 
396/2005/EK rendelet II. mellékletébe 
felvennék. A Hatóság véleményének 
kézhezvételét követően 60 napon belül kell 
döntést hozni.
(4) A (2) és (3) bekezdésben említett 
döntéseket a 76. cikk (3) bekezdésében 
említett szabályozási eljárásnak 
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megfelelően kell meghozni.

Or. en

Indokolás

Az EU egész területén érvényes maximális maradékanyag-határértékek megállapítását 
igazgatási eljárások nem késleltethetik. Mindenfajta késedelem akadályozza az élelmiszerek 
és takarmányok Európai Unióban történő szabad kereskedelmét.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 399
52. cikk, (2) bekezdés

A helyes használat magában foglalja a 30. 
cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően az integrált növényvédelem és 
a jó környezetvédelmi gyakorlat elveinek 
alkalmazását.

A helyes használat magában foglalja a 30. 
cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően az integrált növényvédelem 
elveinek alkalmazását.

Or. de

Indokolás

Nemzeti szinten az engedély kisebb jelentőségű felhasználásokra történő kiterjesztésére lehet 
szükség. A tagállamoknak ezért lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy ezt megtegyék.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Módosítás: 400
52. cikk, (2) bekezdés

A helyes használat magában foglalja a 30. 
cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően az integrált növényvédelem és 
a jó környezetvédelmi gyakorlat elveinek 
alkalmazását.

A helyes használat magában foglalja a 30. 
cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően a növényvédelmet, a kártevők
elleni védekezést és a növények kezelését 
szolgáló, nem vegyi módszerek és a jó 
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környezetvédelmi gyakorlat elveinek 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Mindig a kártevők elleni védekezés nem vegyi módszereit kell prioritásként kezelni, mint az 
egyetlen valóban megelőző és fenntartható megoldást, amely jobban megfelel a fenntartható 
növényvédelem célkitűzéseinek, mint a növények, rovarok vagy más életformák elpusztítására 
kialakított összetett vegyi anyagok alkalmazása, amit nem lehet fenntarthatónak tekinteni. A 
tagállamoknak segíteniük és ösztönözniük kell a növényvédelem, a kártevők elleni védekezés 
és a növények kezelése nem vegyi módszereinek széles körű alkalmazását.

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

Módosítás: 401
52. cikk, (2) bekezdés

A helyes használat magában foglalja a 30. 
cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően az integrált növényvédelem és 
a jó környezetvédelmi gyakorlat elveinek
alkalmazását.

A helyes használat magában foglalja a 30. 
cikknek megfelelően megállapított és a 
címkén feltüntetett feltételeknek való 
megfelelést, és a jó növényvédelmi 
gyakorlat, valamint a lehetőségeknek 
megfelelően az integrált növényvédelem
növényvédő szerek fenntartható 
használatáról szóló keretirányelv III. és IV. 
mellékletében megállapított elveinek
alkalmazását.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás kapcsolatot hoz létre a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló 
keretirányelvvel.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges és Karl-
Heinz Florenz + Richard Seeber

Módosítás: 402
52. cikk, (3) bekezdés
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Legkésőbb 2014. január 1-jéig a 
növényvédő szerek helyes használata 
megfelel az integrált növényvédelem 
elveinek, beleértve a jó növényvédelmi 
gyakorlatot és a jó környezetvédelmi 
gyakorlatot is.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás kapcsolatot hoz létre a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló 
keretirányelvvel.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 403
52. cikk, (3) bekezdés

Legkésőbb 2014. január 1-jéig a 
növényvédő szerek helyes használata 
megfelel az integrált növényvédelem 
elveinek, beleértve a jó növényvédelmi 
gyakorlatot és a jó környezetvédelmi 
gyakorlatot is.

Legkésőbb 2011. január 1-jéig a 
növényvédő szerek helyes használata 
megfelel azoknak az elveknek, normáknak, 
módszereknek és gyakorlatoknak, amelyek 
a növényvédelem, a kártevők elleni 
védekezés és a növények kezelése nem vegyi 
módszereit tekintik prioritásnak.

A tagállamok megteszik a megfelelő 
előkészületeket a növényvédelem, a 
kártevők elleni védekezés és a növények 
kezelése nem vegyi módszereinek széles 
körű alkalmazására.

Or. en

Indokolás

Mindig a kártevők elleni védekezés nem vegyi módszereit kell prioritásként kezelni, mint az 
egyetlen valóban megelőző és fenntartható megoldást, amely jobban megfelel a fenntartható 
növényvédelem célkitűzéseinek, mint a növények, rovarok vagy más életformák elpusztítására 
kialakított összetett vegyi anyagok alkalmazása, amit nem lehet fenntarthatónak tekinteni. A 
tagállamoknak segíteniük és ösztönözniük kell a növényvédelem, a kártevők elleni védekezés 
és a növények kezelése nem vegyi módszereinek széles körű alkalmazását.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 404
52. cikk, (3) bekezdés

Legkésőbb 2014. január 1-jéig a 
növényvédő szerek helyes használata 
megfelel az integrált növényvédelem 
elveinek, beleértve a jó növényvédelmi 
gyakorlatot és a jó környezetvédelmi 
gyakorlatot is.

Legkésőbb 2012. január 1-jéig a 
növényvédő szerek helyes használata 
megfelel a növényvédelem, a kártevők 
elleni védekezés és a növények kezelése 
nem vegyi módszereit alkalmazó elveknek, 
normáknak, módszereknek és 
gyakorlatoknak.

Or. en

Indokolás

Mindig a kártevők elleni védekezés nem vegyi módszereit kell prioritásként kezelni, mint az 
egyetlen valóban megelőző és fenntartható megoldást, amely jobban megfelel a fenntartható 
növényvédelem célkitűzéseinek, mint a növények, rovarok vagy más életformák elpusztítására 
kialakított összetett vegyi anyagok alkalmazása, amit nem lehet fenntarthatónak tekinteni. A 
tagállamoknak segíteniük és ösztönözniük kell a növényvédelem, a kártevők elleni védekezés 
és a növények kezelése nem vegyi módszereinek széles körű alkalmazását.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 405
53. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa haladéktalanul értesíti az engedélyt 
kiadó tagállamokat az adott növényvédő 
szert vagy az abban lévő valamely 
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót érintő olyan új 
információkról, melyek alapján 
feltételezhető, hogy a növényvédő szernek 
olyan ártalmas hatásai lehetnek, amelyek 
miatt a növényvédő szer vagy a hatóanyag, 
ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó már 
nem felel meg a 29., illetve a 4. cikkben 
lefektetett kritériumoknak.

(1) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa haladéktalanul értesíti a 
tagállamokat az adott növényvédő szert vagy 
az abban lévő valamely hatóanyagot, 
ellenanyagot vagy kölcsönhatás-fokozót 
érintő olyan új információkról, melyek 
alapján feltételezhető, hogy a növényvédő 
szernek olyan ártalmas hatásai lehetnek, 
amelyek miatt a növényvédő szer vagy a 
hatóanyag, ellenanyag vagy kölcsönhatás-
fokozó már nem felel meg a 29., illetve a 4. 
cikkben lefektetett kritériumoknak.

Or. de
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Indokolás

A növényvédő szerekre vonatkozó információkat az összes érintett tagállam számára 
rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 406
53. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Az értesítés főleg a növényvédő szernek 
vagy a benne lévő hatóanyag, ellenanyag 
vagy kölcsönhatás-fokozó szermaradékainak 
az emberek vagy állatok egészségére vagy a 
felszín alatti vizekre gyakorolt esetleges 
káros hatásai esetén, vagy a növényekre, 
növényi termékekre vagy a környezetre
gyakorolt lehetséges elfogadhatatlan hatásai 
esetén szükséges.

Az értesítés főleg a növényvédő szernek 
vagy a benne lévő hatóanyag, ellenanyag 
vagy kölcsönhatás-fokozó szermaradékainak 
az emberek vagy állatok egészségére vagy a 
felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt 
esetleges káros hatásai esetén, vagy a 
növényekre, növényi termékekre vagy a 
környezet egyéb részeire gyakorolt 
lehetséges elfogadhatatlan hatásai esetén 
szükséges.

Or. pl

Indokolás

Egyértelművé tétel. A szöveg a jelenlegi formájában csupán a biotikus környezet (növények és 
állatok), illetve az abiotikus környezet (pl. víz) bizonyos részeit említi. A környezet egyéb 
részeire (pl. talaj, földtani struktúrák, terep, éghajlat) gyakorolt hatásokkal kapcsolatos 
információt az ökoszisztémák megfelelő működésére vonatkozó értékelés kiegészítő elemeként 
kell tekinteni.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 407
53. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

Az engedély birtokosa ezért nyilvántartást 
vezet és jelentést készít a növényvédő szer 
használatával kapcsolatban embereknél 
fellépő minden, ártalomra utaló reakcióról.

Az engedély birtokosa ezért nyilvántartást 
vezet és jelentést készít a növényvédő szer 
használatával kapcsolatban embereknél, 
állatoknál és a környezetben fellépő 
minden, ártalomra utaló reakcióról.

Or. el
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Indokolás

Az információnak tartalmaznia kell az embereknél, állatoknál vagy a környezetben fellépő,
lehetséges káros reakciókat.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 408
53. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés

Az értesítési kötelezettség kiterjed olyan 
közintézmények által hozott döntésekről 
vagy végzett értékelésekről szóló 
információkra, amelyek harmadik 
országban engedélyeznek növényvédő 
szereket vagy hatóanyagokat.

Törölve

Or. el

Indokolás

A bekezdést törölni kell, mivel a harmadik országok eltérő jogszabályokkal rendelkeznek, ami 
megnehezíti a növényvédő szerek EU-n belüli használatának összehasonlítását.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 409
53. cikk, (3) bekezdés

(3) A kapott információkat az a tagállam 
értékeli, amely az egyes zónákban először 
adta ki az engedélyt, és ha úgy dönt, hogy a 
43. cikk szerint visszavonja vagy módosítja 
az engedélyt, akkor erről tájékoztatja az 
ugyanabban a zónában lévő többi 
tagállamot.

(3) A kapott információkat a tagállamok 
értékelik.

Ha a tagállam úgy ítéli meg, hogy a 
növényvédő szerben lévő hatóanyag, 
ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó 
jóváhagyási feltételei már nem teljesülnek, 
akkor erről tájékoztatja a többi tagállamot, a 
Hatóságot és a Bizottságot, és javasolja a 
jóváhagyás visszavonását, vagy a feltételek 
módosítását.

Ha a tagállamok úgy ítélik meg, hogy a 
növényvédő szerben lévő hatóanyag, 
ellenanyag vagy kölcsönhatás-fokozó 
jóváhagyási feltételei már nem teljesülnek, 
akkor erről tájékoztatják a Hatóságot és a 
Bizottságot, és javasolja a jóváhagyás 
visszavonását, vagy a feltételek módosítását.
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Or. de

Indokolás

A növényvédő szerekre vonatkozó információkat az összes érintett tagállam számára 
rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 410
53. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) A kapott információkat az a tagállam 
értékeli, amely az egyes zónákban először 
adta ki az engedélyt, és ha úgy dönt, hogy a 
43. cikk szerint visszavonja vagy módosítja 
az engedélyt, akkor erről tájékoztatja az 
ugyanabban a zónában lévő többi 
tagállamot.

(3) Az ilyen értesítést kapó tagállam azt 
haladéktalanul továbbítja a többi 
tagállamnak. A tagállamok ideiglenes 
védintézkedések elfogadására vonatkozó 
jogának sérelme nélkül a kapott 
információkat az a tagállam értékeli, amely 
az engedélyt kiadta, és ha úgy dönt, hogy a 
43. cikk szerint visszavonja vagy módosítja 
az engedélyt, akkor erről tájékoztatja a többi 
tagállamot.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy mechanizmust írjon elő a tagállamok számára a potenciálisan káros 
hatásokkal kapcsolatos információk megosztásához.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 411
53. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) A kapott információkat az a tagállam 
értékeli, amely az egyes zónákban először 
adta ki az engedélyt, és ha úgy dönt, hogy a 
43. cikk szerint visszavonja vagy módosítja 
az engedélyt, akkor erről tájékoztatja az 
ugyanabban a zónában lévő többi 
tagállamot.

(3) Az ilyen értesítést kapó tagállam azt 
haladéktalanul továbbítja az ugyanabba a 
zónába tartozó többi tagállamnak. A 
tagállamok ideiglenes védintézkedések 
elfogadására vonatkozó jogának sérelme 
nélkül a kapott információkat az a tagállam 
értékeli, amely az adott zónában először 
adta ki az engedélyt, és ha úgy dönt, hogy a 
43. cikk szerint visszavonja vagy módosítja 
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az engedélyt, akkor erről tájékoztatja az 
ugyanabban a zónában lévő többi 
tagállamot.

Or. en

Indokolás

Ez mechanizmust határozna meg az információnak az információt értékelő tagállamhoz 
történő továbbítására. Fenntartaná a tagállamok azon jogát is, hogy egyoldalúan járjanak el, 
ha elegendő okuk van az aggodalomra.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 412
53. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) A kapott információkat az a tagállam 
értékeli, amely az egyes zónákban először 
adta ki az engedélyt, és ha úgy dönt, hogy a 
43. cikk szerint visszavonja vagy módosítja 
az engedélyt, akkor erről tájékoztatja az 
ugyanabban a zónában lévő többi 
tagállamot.

(3) A kapott információkat az a tagállam 
értékeli, amely először adta ki az engedélyt, 
és ha úgy dönt, hogy a 43. cikk szerint 
visszavonja vagy módosítja az engedélyt, 
akkor erről tájékoztatja a többi tagállamot.

Or. nl

Indokolás

A zónák használata nem megfelelő az engedélyezés céljára, mivel a különböző országok 
éghajlati, biológiai és vízi feltételei a javasolt zónákban nem összehasonlíthatók.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 413
53. cikk, (4) bekezdés

(4) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa évente jelentést ad be az adott 
növényvédő szert engedélyező tagállam
illetékes hatóságának a várt hatékonyság 
hiányára, a rezisztencia kifejlődésére, és a 
növényekre, növényi termékekre vagy a 
környezetre gyakorolt nem várt hatásokra 
vonatkozóan rendelkezésre álló 

(4) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa évente jelentést ad be a 
tagállamok illetékes hatóságainak a várt 
hatékonyság hiányára, a rezisztencia 
kifejlődésére, és a növényekre, növényi 
termékekre vagy a környezetre gyakorolt 
nem várt hatásokra vonatkozóan 
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információkról. rendelkezésre álló információkról.

Or. de

Indokolás

A növényvédő szerekre vonatkozó információkat az összes érintett tagállam számára 
rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 414
53. cikk, (4) bekezdés

(4) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa évente jelentést ad be az adott 
növényvédő szert engedélyező tagállam 
illetékes hatóságának a várt hatékonyság 
hiányára, a rezisztencia kifejlődésére, és a 
növényekre, növényi termékekre vagy a 
környezetre gyakorolt nem várt hatásokra 
vonatkozóan rendelkezésre álló 
információkról.

(4) Egy növényvédő szer engedélyének 
birtokosa háromévente jelentést ad be az 
adott növényvédő szert engedélyező 
tagállam illetékes hatóságának a várt 
hatékonyság hiányára, a rezisztencia 
kifejlődésére, és a növényekre, növényi 
termékekre vagy a környezetre gyakorolt 
nem várt hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információkról.

Or. el

Indokolás

Az illetékes hatóságnak évente benyújtandó jelentés kötelezettsége nagy igazgatási terhet ró 
az engedélyek birtokosaira.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 415
54. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

ea) tájékoztatás az alapvető környezeti és 
egészségi kockázatokról,

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni a növényvédő szerek alapvető környezeti és 
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egészségi kockázataival kapcsolatos minimális információkat.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 416
56. cikk, (1) bekezdés, második, harmadik, negyedik és ötödik albekezdés

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések:

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések szükségesek voltak az 
adott feltételek mellett történő 
engedélyezéshez, vagy az engedély 
módosításához, megújításához vagy 
felülvizsgálatához.

a) szükségesek voltak engedélyezéshez, 
vagy engedély olyan módosításához, hogy a 
szert más növényhez is lehessen használni, 
és
b) igazoltan megfelelnek a jó laboratóriumi 
gyakorlat vagy jó kísérleti gyakorlat 
elveinek a 8. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megadott, a növényvédő szerek 
adataira vonatkozó követelményekkel 
összhangban.
Ha egy jelentés adatvédelem alá esik, akkor 
a jelentést kézhez vevő tagállam, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, a jelentést nem 
használhatja növényvédő szer 
engedélyezését kérő más kérelmező javára.

Ha egy jelentés adatvédelem alá esik, akkor 
a (2) bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével sem magát a 
jelentést, sem pedig annak összefoglalását
nem használhatja egyik tagállam sem 
növényvédő szer engedélyezését kérő más 
kérelmező javára.

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

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

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

Indokolás

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 417
56. cikk, (1) bekezdés, második, harmadik, negyedik és ötödik albekezdés

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések:

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések szükségesek voltak az 
adott körülmények között történő 
engedélyezéshez, vagy az engedély 
módosításához, megújításához vagy 
felülvizsgálatához.

a) szükségesek voltak engedélyezéshez, 
vagy engedély olyan módosításához, hogy a 
szert más növényhez is lehessen használni, 
és
b) igazoltan megfelelnek a jó laboratóriumi 
gyakorlat vagy jó kísérleti gyakorlat 
elveinek a 8. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megadott, a növényvédő szerek 
adataira vonatkozó követelményekkel 
összhangban.
Ha egy jelentés adatvédelem alá esik, akkor 
a jelentést kézhez vevő tagállam, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 

Ha egy jelentés adatvédelem alá esik, akkor 
a (2) bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével sem magát a 
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cikkben előírtak kivételével, a jelentést nem 
használhatja növényvédő szer 
engedélyezését kérő más kérelmező javára.

jelentést, sem pedig annak összefoglalását
nem használhatja egyik tagállam sem 
növényvédő szer engedélyezését kérő más 
kérelmező javára.

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

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

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

Or. de

Indokolás

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data. Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If 
this new data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular 
less widely-used types of seeds. 

There are no valid reasons for restricting data security to data which is compliant with the 
principles of Good Laboratory Practice (GLP) or Good Experimental Practice (GEP). For 
example, risk assessments do not involve GLP or GEP information. Nevertheless, such 
assessments are dependent to a large extent on expert reports and must be protected. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 418
56. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések:

Az adatvédelem az e rendelet szerint egy 
engedély kérelmezője (a továbbiakban: első 
kérelmező) által egy tagállamhoz benyújtott 
tesztelési és vizsgálati jelentésekre 
vonatkozik, feltéve, hogy ilyen tesztelési és 
vizsgálati jelentések szükségesek voltak az 
adott feltételek mellett történő 
engedélyezéshez, vagy az engedély 
módosításához, megújításához vagy 
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felülvizsgálatához.
a) szükségesek voltak engedélyezéshez, 
vagy engedély olyan módosításához, hogy a 
szert más növényhez is lehessen használni, 
és
b) igazoltan megfelelnek a jó laboratóriumi 
gyakorlat vagy jó kísérleti gyakorlat 
elveinek a 8. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megadott, a növényvédő szerek 
adataira vonatkozó követelményekkel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 419
56. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, a) pont

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

a) szükségesek voltak engedélyezéshez, 
vagy engedély feltételeinek módosításához,

Or. el

Indokolás

Rendelkezni kell azokról a körülményekről, amelyek esetén az alkalmazás területe eltér, mint 
például a felhasználás szabadföldi növényekről üvegházi növényekre történő kiterjesztése, 
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ami további adatok benyújtását teszi szükségessé.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 420
56. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

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

Ha egy jelentés adatvédelem alá esik, akkor 
a (2) bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével sem magát a 
jelentést, sem pedig annak összefoglalását
nem használhatja egyik tagállam sem 
növényvédő szer engedélyezését kérő más 
kérelmező javára.

Or. en

Indokolás

Lásd az 56. cikk (1) bekezdésének második albekezdésére vonatkozó indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 421
56. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

Ösztönzőket kell biztosítani az engedélyezett növényvédő szerek új felhasználásával 
kapcsolatos kutatásba beruházni kívánó társaságok számára, különösen a kevésbé elterjedt 
növények területén. Az engedélyezett termékre vonatkozó kezdeti adatvédelmi időszak 10 éven 
túli meghosszabbítása – mint az állatgyógyászati készítmények terén – ösztönözni fogja az 
ilyen kutatást.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 422
56. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés

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

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

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 423
56. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés

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

Az adatvédelem időtartama, a (2) 
bekezdésben, az 59. cikkben vagy a 77. 
cikkben előírtak kivételével, tíz év az adott 
tagállamban történt első engedélyezés 
időpontjától számítva. Ez az időtartam 15 
évre nő a 46. cikk hatálya alá tartozó 
növényvédő szerek esetében.

Or. en

Indokolás

Ösztönzőket kell biztosítani az engedélyezett növényvédő szerek új felhasználásával 
kapcsolatos kutatásba beruházni kívánó társaságok számára, különösen a kevésbé elterjedt 
növények területén. Az engedélyezett termékre vonatkozó kezdeti adatvédelmi időszak 10 éven 
túli meghosszabbítása – mint az állatgyógyászati készítmények terén – ösztönözni fogja az 
ilyen kutatást.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 424
56. cikk, (1) bekezdés, ötödik albekezdés

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

törölve

Or. en

Indokolás

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz és Christa Klaß

Módosítás: 425
56. cikk, (1) bekezdés, ötödik albekezdés

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

A vizsgálat a negyedik albekezdésben 
említett időszakot követően három évig 
élvez védelmet, ha az engedély 
megújításához vagy felülvizsgálatához 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Ösztönzőket kell biztosítani az engedélyezett növényvédő szerek új felhasználásával 
kapcsolatos kutatásba beruházni kívánó társaságok számára, különösen a kevésbé elterjedt 
növények területén. Az engedélyezett termékre vonatkozó kezdeti adatvédelmi időszak 10 éven 
túli meghosszabbítása – mint az állatgyógyászati készítmények terén – ösztönözni fogja az 
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ilyen kutatást.

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 426
56. cikk, (1) bekezdés, ötödik albekezdés

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

Ha teszt vagy vizsgálat csak engedély 
megújításához vagy felülvizsgálatához 
szükséges, akkor az nem esik védelem alá, 
kivéve, ha a kockázatok csökkentése 
szempontjából fontos új tudományos 
információkat tartalmaz.

Or. en

Indokolás

A növényvédő szereket az első engedélyezésük után tíz évvel újból értékelni és engedélyezni 
kell. Az újbóli engedélyezéshez új vizsgálatokra van szükség, amelyek komoly beruházást 
jelentenek az engedélyek birtokosai számára. Ha a vizsgálatok nem élveznek védelmet, a
gyártók ennek következtében esetleg kevésbé akarják azokat elvégezni. Ennek eredményeként 
a kockázatok csökkentésére lehetőségeket nyújtó, fontos ismeretek vesznének el. Bár a 
javaslat dicséretes módon törekszik az adatvédelmi szabályok alkalmazásának 
egyszerűsítésére, a javasolt módosítás szükséges az ilyen fejlemények elkerülése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter + Holger Krahmer

Módosítás: 427
56. cikk, (1a.) bekezdés (új)

(1a.) Amennyiben az első kérelmező úgy 
dönt, hogy az első engedélyezéstől számított 
7 éven belül kéri, hogy az engedélyt kisebb 
jelentőségű felhasználásokra terjesszék ki, 
az érintett termékre vonatkozó adatvédelmi 
időszak az engedély minden két, kisebb 
jelentőségű felhasználásra vonatkozó 
kiterjesztése után egy évvel 
meghosszabbodik. A kezdeti adatvédelmi 
időszak legfeljebb öt évvel hosszabbítható 
meg.

Or. en
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Indokolás

Ösztönzőket kell biztosítani az engedélyezett növényvédő szerek új felhasználásával 
kapcsolatos kutatásba beruházni kívánó társaságok számára, különösen a kevésbé elterjedt 
növények területén. Az engedélyezett termékre vonatkozó kezdeti adatvédelmi időszak 10 éven 
túli meghosszabbítása – mint az állatgyógyászati készítmények terén – ösztönözni fogja az 
ilyen kutatást.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 428
56. cikk, (2) bekezdés, ba) pont (új)

ba) ha monopóliumot hoznak létre.

Or. es

Indokolás

Az új rendeletnek egyedi rendelkezéseket kell megállapítania annak megakadályozása 
érdekében, hogy a növényvédő szerek piacán monopóliumokat hozzanak létre.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 429
56. cikk, (3) bekezdés, bevezetés és a) pont

(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelem 
csak akkor adható meg, ha az első kérelmező 
a dosszié beadásakor kérte az adatvédelmet 
és megadta az érintett tagállamnak minden 
egyes tesztelési vagy vizsgálati jelentésről a 
következő információkat:

(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelem 
csak akkor adható meg, ha az első kérelmező 
a dosszié vagy kiegészítő információk 
beadásakor kérte az adatvédelmet és 
megadta az érintett tagállamnak minden 
egyes tesztelési vagy vizsgálati jelentésről a 
következő információkat:

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
első engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához szükségesek,

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
bizonyos feltételek mellett történő első 
engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához, megújításához vagy 
felülvizsgálatához szükségesek,

Or. en
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Indokolás

Az első, 7–10 éves engedélyezési időszak után a növényvédő szerek gyártóinak kérniük kell 
termékeik újbóli engedélyezését, annak bizonyítása érdekében, hogy termékeik a legújabb 
tudományos fejleményeknek megfelelően semmilyen kockázatot nem jelentenek az emberi 
egészségre és a környezetre nézve. A tagállamok hatóságai ebből a célból jelentős 
mennyiségű új adatot kérnek. Ezeknek az adatoknak a benyújtása jelentős beruházást jelent az 
engedélyek birtokosai számára. Ezt az új szellemi tulajdont az elvégzett beruházások védelme 
érdekében védeni kell.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 430
56. cikk, (3) bekezdés, bevezetés és a) pont

(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelem 
csak akkor adható meg, ha az első kérelmező 
a dosszié beadásakor kérte az adatvédelmet 
és megadta az érintett tagállamnak minden 
egyes tesztelési vagy vizsgálati jelentésről a 
következő információkat:

(3) Az (1) bekezdésben említett adatvédelem 
csak akkor adható meg, ha az első kérelmező 
a dosszié vagy kiegészítő információk 
beadásakor kérte az adatvédelmet és 
megadta az érintett tagállamnak minden 
egyes tesztelési vagy vizsgálati jelentésről a 
következő információkat:

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
első engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához szükségesek,

a) annak igazolása, hogy a beadott tesztelési 
és vizsgálati jelentések egy növényvédő szer 
bizonyos körülmények között történő első 
engedélyezéséhez, vagy az engedélye 
módosításához, megújításához vagy 
felülvizsgálatához szükségesek,

Or. de

Indokolás

A többi termékkel ellentétben a növényvédő szereket az első engedélyezés után 7–10 év 
elteltével átfogó újraértékelő és újraengedélyező eljárásnak kell alávetni. Ennek az újbóli 
értékelésnek az elvégzéséhez a szabályozó hatóságok nagy mennyiségű új adatot kérnek.

Az adatok összegyűjtése óriási pénzügyi költséggel jár az engedélyek birtokosaira nézve. Ha 
ezek az új adatok nem élveznek védelmet, sok új terméket nem lehet támogatni – különösen a 
vetőmagok kevésbé széles körben használt fajtáit.



PE 390.442v02-00 100/135 AM\672288HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 431
56. cikk, (3a.) bekezdés (új)

(3a.) Amikor a 35. cikk (2) bekezdésével 
vagy a 40. cikkel összhangban kerül sor egy 
növényvédő szer engedélyezésére, az I. 
mellékletben meghatározott egyes zónákba 
tartozó tagállamok az e cikkben 
megállapított rendelkezéseknek 
megfelelően védik a vizsgálatot végző 
tagállamban az engedélyezéshez szükséges 
adatokat. Az adatokat az egyes 
tagállamokban sorra kerülő engedélyezés 
napjától kezdve kell védeni.

Or. en

Indokolás

A valamely zónában engedélyeket kiadó összes tagállamnak biztosítania kell az adatok 
védelmét, hogy ösztönözzék a társaságok által az innovatív termékekkel kapcsolatban végzett 
kutatást, és garantálják a beruházásaik kiszámítható védelmét.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 432
56. cikk, (3a.) bekezdés (új)

(3a.) Az I. mellékletben meghatározott 
egyes zónákon belül a 35. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően vagy a 40. cikk 
szerinti kölcsönös elismerés alapján 
növényvédő szereket engedélyező 
tagállamoknak az (1), (2) és (3) 
bekezdésnek megfelelően védeniük kell a 
vizsgálatot végző tagállamban az 
engedélyezéshez szükséges adatokat. Az 
egyes tagállamokban az engedélyezés 
napjától kezdve kell védelmet biztosítani.

Or. de
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Indokolás

A zónákon alapuló engedélyezési rendszernek minden tagállamban garantálnia kell az 
adatvédelmet, hogy az innovatív termékekbe történő beruházásra ösztönözze a 
vállalkozásokat. Az új rendeletben szereplő adatvédelmi szabályoknak minden zónában 
garantálniuk kell a beruházások kiszámítható védelmét.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 433
58. cikk, (3a.) bekezdés (új)

(3a.) Amennyiben a tagállam úgy ítéli meg, 
hogy monopólium jöhet létre, ha a későbbi
kérelmező és az ugyanazon hatóanyagot, 
ellenanyagot vagy kölcsönhatás-fokozót 
tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai nem 
tudnak megegyezésre jutni a tesztekről és 
vizsgálatokról szóló jelentések 
megosztásában, a két fél megállapodik 
abban, melyik bíróság rendelkezik 
hatáskörrel annak meghatározását illetően, 
hogyan osszák meg a tesztek és vizsgálatok 
megosztásából eredő költségeket. A
vonatkozó engedély birtokosa vagy 
birtokosai kérhetik a későbbi kérelmezőtől 
a felmerült költségek egyenlő arányban 
történő megosztását, ami a bíróság előtt 
érvényesíthető.

Or. es

Indokolás

Az új rendeletnek egyedi rendelkezéseket kell megállapítania annak megakadályozása 
érdekében, hogy a növényvédő szerek piacán monopóliumokat jöjjenek létre.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 434
59. cikk, (2) bekezdés

(2) A későbbi kérelmező és a vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai 

(2) A későbbi kérelmező és a vonatkozó 
engedélyek birtokosa vagy birtokosai 
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mindent megtesznek azért, hogy a gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járó tesztek 
és vizsgálatok eredményeit megosszák. A 
tesztelési és vizsgálati eredmények 
megosztásának költségei igazságos, átlátható 
és diszkriminációtól mentes módon 
határozandók meg. A későbbi kérelmező 
csak az olyan információk költségeiből
vállal részt, melyeket be kell adnia ahhoz, 
hogy teljesítse az engedélyezési 
követelményeket.

mindent megtesznek azért, hogy a gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járó tesztek 
és vizsgálatok eredményeit megosszák. A 
tesztelési és vizsgálati eredmények 
megosztásának költségei igazságos, átlátható 
és diszkriminációtól mentes módon 
határozandók meg. A későbbi kérelmező az 
olyan információk létrehozásának teljes 
folyamata során felmerült költségekből
vállal részt, melyeket be kell adnia ahhoz, 
hogy teljesítse az engedélyezési 
követelményeket.

Or. en

Indokolás

Az adatok létrehozásának költsége meghaladja a vizsgálat nettó költségét. A későbbi 
kérelmezőt kötelezni kell arra, hogy részt vállaljon azoknak az adatoknak a teljes költségéből, 
amelyeket a saját regisztrációs céljaira jogosult felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 435
59. cikk, (3) bekezdés

(3) Ha a későbbi kérelmező és az ugyanazt a 
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szerek vonatkozó 
engedélyeinek birtokosa vagy birokosai nem 
tudnak megállapodni a gerinces állatokon 
végzett kísérletekkel járó tesztek vagy 
vizsgálatok eredményeinek megosztásáról, 
akkor a későbbi kérelmező erről tájékoztatja 
a tagállam illetékes hatóságát. A két fél arról 
azonban mindenképpen megállapodik, hogy 
a második albekezdés alkalmazása esetén 
mely bíróságok lesznek illetékesek.

(3) Ha a későbbi kérelmező és az ugyanazt a
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szerek vonatkozó 
engedélyeinek birtokosa vagy birokosai nem 
tudnak megállapodni a gerinces állatokon 
végzett kísérletekkel járó tesztek vagy 
vizsgálatok eredményeinek megosztásáról,
akkor a későbbi kérelmező erről tájékoztatja 
a tagállam illetékes hatóságát. A két fél arról 
azonban mindenképpen megállapodik, hogy 
a második albekezdés alkalmazása esetén 
mely döntőbizottság lesz illetékes.

A (2) bekezdésben leírt megállapodás 
meghiúsulása nem jelenti azt, hogy a 
tagállam illetékes hatósága ne 
használhatná a gerinces állatokon végzett 
kísérletekkel járó tesztekről és 
vizsgálatokról szóló jelentéseket a későbbi 

A (2) bekezdésben leírt megállapodás 
meghiúsulása esetén a megállapodás azzal 
helyettesíthető, ha az ügyet a döntőbizottság 
elé viszik, és elfogadják a döntőbizottság 
határozatát. Miután a döntőbizottság 
meghozta a határozatot, a későbbi 
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kérelmező kérelmének elbírálásához. A 
vonatkozó engedély birtokosa vagy 
birtokosai igényelhetik a későbbi 
kérelmezőtől, hogy vállaljon egyenlő rész a 
náluk felmerülő költségekből, amely igény 
érvényesíthető a tagállamnak a felek által 
az első albekezdés szerint kijelölt bíróságai 
előtt. A bíróságok figyelembe veszik a (2) 
bekezdésben leírt elveket.

kérelmezőnek a szóban forgó adatok 
engedélyezési célú felhasználása előtt be 
kell mutatnia a megállapodás szerinti 
kifizetés bizonyítékát.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezés céljából elvégzett tesztek és vizsgálatok komoly beruházást jelentenek az 
engedély birtokosa számára. Ezt a szellemi tulajdont megfelelően védeni kell. A későbbi 
kérelmező csak akkor használhatja fel ezeket az adatokat, ha a pénzügyi kompenzációról 
megállapodásra jutottak vagy e megállapodást döntőbizottsági határozattal helyettesítették, 
és a kifizetést igazolták.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 436
60. cikk, (1a.) bekezdés (új)

(1a.) A kérelmezőnek lehetőséget kell 
biztosítani észrevételeinek megtételére, 
mielőtt az illetékes hatóság az adatok 
bizalmasságáról a tagállamokra, a 
Hatóságra és a Bizottságra nézve kötelező 
erejű határozatot fogad el. A határozat –
amelyről a kérelmezőt értesíteni kell –
megfelelő indokolást tartalmaz. A 
kérelmezőnek joga van ezt a határozatot 
annak végrehajtása előtt bírósági úton 
megtámadni, annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóság értékeléseit és határozatát 
a bírósággal felülvizsgáltassa, és 
megakadályozza a szóban forgó adatok 
közlését.

Or. en
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Indokolás

Az érzékeny információk közlése jelentős hatással lehet az üzleti érdekekre. Ennek 
következtében az ilyen információ birtokosának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
közlésre vonatkozó határozatot annak meghozatala előtt észrevételezze, és szükség esetén 
jogorvoslatot kérjen.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 437
60. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) Az (1) bekezdésben említett üzleti 
érdekek tekintetében csak a következő 
elemek tekinthetők bizalmasan 
kezelendőnek:

(2) Az (1) bekezdésben említett üzleti 
érdekek tekintetében minden esetben a 
következő elemek tekinthetők bizalmasan 
kezelendőnek:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 438
60. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) a hatóanyag minimális tisztasági 
fokának előírása, kivéve azokat a 
szennyezőanyagokat, melyek toxikológiai, 
ökotoxikológiai vagy környezetvédelmi 
szempontból fontosnak számítanak,

törölve

Or. en

Indokolás

E rendelet első számú prioritásának az emberi egészség védelmét kell tekinteni, amelynek 
ezért minden pénzügyi, gazdasági vagy egyéb szemponthoz képest elsőbbséget kell élveznie. 
Ki dönti el, hogy mely szennyeződések tekintendők vagy nem tekintendők toxikológiai, 
ökotoxikológiai vagy környezetvédelmi szempontból lényegesnek? Figyelembe véve a 
hatóanyagok kockázatait és elismert káros hatásait, erre az információra nem vonatkozhat az 
üzleti titoktartás.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 439
60. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) a növényvédő szer teljes összetételéről 
szóló információ.

törölve

Or. en

Indokolás

E rendelet első számú prioritásának az emberi egészség védelmét kell tekinteni, amelynek 
ezért minden pénzügyi, gazdasági vagy egyéb szemponthoz képest elsőbbséget kell élveznie. 
Egy termék teljes összetételének ismerete igen fontos, különösen, ha valaki káros egészségi 
hatásokat szenvedett el, és – akár heveny, akár idült – állapotának pontos felmérésére és 
kezelésére van szükség. Ezért erre az információra nem vonatkozhat az üzleti titoktartás.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 440
60. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a gerinces állatokon végzett tesztek és 
vizsgálatok elvégzéséért felelős vizsgáló 
létesítmények neve és helye,

Or. en

Indokolás

A gerinces állatokon végzett tesztekben részt vevő laboratóriumok és személyek az erőszakos 
cselekmények kifejezett célpontjai. Kilétük ezért nem közölhető.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 441
60. cikk, (2) bekezdés, cb) pont (új)

cb) a gerinces állatokon végzett tesztek és 
vizsgálatok elvégzéséért felelős tudósok és 
kutatók neve és személyes adatai.

Or. en
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Indokolás

A gerinces állatokon végzett tesztekben részt vevő laboratóriumok és személyek az erőszakos 
cselekmények kifejezett célpontjai. Kilétük ezért nem közölhető.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber + Holger Krahmer

Módosítás: 442
60. cikk, (2a.) bekezdés (új)

(2a.) A kérelmező által a 91/414/EGK 
irányelv vagy e rendelet szerint egy 
növényvédő szer engedélyezése, 
újraengedélyezése vagy engedélyének 
módosítása céljából benyújtott 
tesztadatokat, beleértve a vizsgálati 
jelentéseket, amelyek e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően nem 
minősülnek bizalmasnak, az érintett felek 
számára megtekintésre a Bizottság, a 
Hatóság vagy a tagállamok által 
meghatározott, e célt szolgáló helyeken 
elérhetővé kell tenni (olvasószobák). Ezek 
az adatok elektronikus vagy egyéb 
közzététel útján nem hozhatók 
nyilvánosságra. Az érdekelt betekintő 
személyek személyes használatra 
jegyzeteket készíthetnek.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságnak jogos érdeke fűződik az információ hozzáférhetőségéhez, amelyet az 
Aarhusi Egyezménnyel összhangban e rendelet szerint biztosítani kell. A nyilvánosság 
tájékoztatására vonatkozó fogalomnak azonban meg kell akadályoznia a visszaéléseket és a 
tisztességtelen versenyt. A javasolt olvasószoba elképzelése megteremti az egyensúlyt, mivel 
az érintett harmadik felek hozzáférnek az információkhoz, de a potenciális versenytársak nem 
tudnak visszaélni a rendszerrel, hogy érzékeny üzleti adatokhoz jussanak.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 443
62. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
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Az említett rendelet tartalmaz speciális 
kockázatokra és a biztonsági 
óvintézkedésekre utaló szabványmondatokat 
is, amelyek az 1999/45/EK irányelvben 
előírt mondatokon túl alkalmazandók. 
Tartalmazza a 91/414/EGK irányelv IV. és 
V. mellékletében szereplő szöveget is, az 
esetleg szükséges módosításokkal.

Az említett rendelet tartalmaz speciális 
kockázatokra és a biztonsági 
óvintézkedésekre utaló szabványmondatokat 
is, amelyek az 1999/45/EK irányelvben 
előírt mondatokon túl alkalmazandók. 
Áthelyezi a 91/414/EGK irányelv IV. és V. 
mellékletében szereplő szöveget is, az 
irányelvről a rendeletre történő átváltás 
miatt esetleg szükséges módosításokkal.

Or. en

Indokolás

A 117. módosítás helyébe lép.
A megfogalmazás egyértelműbbé tétele. A tanácsadó bizottsági eljárás során a növényvédő 
szerek címkézéséről szóló rendelet elfogadásának a meglevő követelmények puszta 
áthelyezésére kell korlátozódnia. Ez biztosítja, hogy a címkézéshez szükséges alap a jelenlegi 
irányelvről az új rendeletre történő átállást követően biztosított legyen.
A módosításoknak a változások kidolgozására kell korlátozódniuk, annál is inkább, mert a 
címkézési követelményeket egy igen közeli időpontban, együttdöntéssel kell elfogadni (lásd a 
75. cikk módosítását), tekintve, hogy azok a rendelet alapvető elemét képezik.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott + Chris Davies

Módosítás: 444
62. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok mintákat vagy modelleket 
kérhetnek a csomagolásból, és bekérhetik a 
címkék és a tájékoztató lapok tervezeteit.

(2) A tagállamok mintákat vagy modelleket 
kérhetnek a csomagolásból, és bekérhetik a 
címkék és a tájékoztató lapok tervezeteit, 
hogy azokat az engedély kiadása előtt 
megvizsgálják.

Or. en

Indokolás

Ez mechanizmust biztosítana a tagállamok számára, hogy biztosítsák a kérés teljesítését 
abban az esetben, ha az engedélyek jogosultjai annak nem kívánnak eleget tenni.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 445
63. cikk, (2a.) bekezdés (új)
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(2a.) A tagállamok bizonyos médiumokban 
megtilthatják vagy korlátozhatják a 
növényvédő szerek reklámozását.

Or. el

Indokolás

Helyénvaló az e területen esetleg meglevő nemzeti korlátozások fenntartása.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 446
64. cikk, (1) bekezdés

(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, 
forgalmazói és szakmai felhasználói 
nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, 
tárolt vagy felhasznált növényvédő 
szerekről.

(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, 
forgalmazói és szakmai felhasználói 
nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, 
tárolt vagy felhasznált növényvédő 
szerekről. Figyelembe véve a növényvédő 
szerek által a felhasználókra, lakosokra és 
a növényvédő szereknek kitett más 
személyekre gyakorolt potenciális hosszú 
távú hatásokat, ezeket a nyilvántartásokat 
legalább 40 évig meg kell őrizni.

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják. Az arra igényt 
tartó szomszédok vagy vízművek szintén 
betekinthetnek e nyilvántartásokba.

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják. Az arra igényt 
tartó lakosok szomszédok vagy vízművek 
szintén közvetlenül betekinthetnek e 
nyilvántartásokba.

Or. en

Indokolás

A meglevő rendszer teljes mértékben akadályozó jellegű, mivel a lakosság, illetve az orvosok 
vagy más egészségügyi szakemberek nem jogosultak az olyan vegyi anyagokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésre, amelyeknek ki vannak téve. Ez az információ azonban 
létfontosságú minden olyan személy helyes vizsgálatához és kezeléséhez, aki káros (akár 
heveny, akár idült) egészségi hatásoktól szenved. A növényvédő szerek által a felhasználókra, 
lakosokra vagy a növényvédő szereknek kitett egyéb személyekre gyakorolt esetleges hosszú 
távú hatásokat figyelembe véve ezért ezeket a nyilvántartásokat legalább 40 évig meg kell 
őrizni.
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Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 447
64. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, 
forgalmazói és szakmai felhasználói 
nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, 
tárolt vagy felhasznált növényvédő 
szerekről.

(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, 
forgalmazói és szakmai felhasználói 
nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, 
tárolt vagy felhasznált növényvédő 
szerekről. Figyelembe véve a növényvédő 
szerek által a felhasználókra, lakosokra és 
a növényvédő szereknek kitett más 
személyekre gyakorolt potenciális hosszú 
távú hatásokat, ezeket a nyilvántartásokat 
legalább 30 évig meg kell őrizni.

Or. en

Indokolás

A meglevő rendszer teljes mértékben akadályozó jellegű, mivel a lakosság, illetve az orvosok 
vagy más egészségügyi szakemberek nem jogosultak az olyan vegyi anyagokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésre, amelyeknek ki vannak téve. Ez az információ azonban 
létfontosságú minden olyan személy helyes vizsgálatához és kezeléséhez, aki káros (akár 
heveny, akár idült) egészségi hatásoktól szenved. Az esetleges hosszú távú egészségi hatásokat 
figyelembe véve ezért ezeket a nyilvántartásokat legalább 30 évig meg kell őrizni.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 448
64. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják. Az arra igényt 
tartó szomszédok vagy vízművek szintén 
betekinthetnek e nyilvántartásokba.

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat közlik az illetékes hatósággal. 
Figyelembe véve a növényvédő szerek által 
a felhasználókra, lakosokra és a 
növényvédő szereknek kitett más 
személyekre gyakorolt potenciális hosszú 
távú hatásokat, ezeket a nyilvántartásokat 
legalább 20 évig meg kell őrizni. Az 
illetékes hatóság biztosítja, hogy az arra 
igényt tartó lakosok és szomszédok vagy 
vízművek szintén közvetlenül 
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betekinthessenek e nyilvántartásokba.

Or. en

Indokolás

A meglevő rendszer teljes mértékben akadályozó jellegű, mivel a lakosság, illetve az orvosok 
vagy más egészségügyi szakemberek nem jogosultak az olyan vegyi anyagokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésre, amelyeknek ki vannak téve. Ez az információ azonban 
létfontosságú minden olyan személy helyes vizsgálatához és kezeléséhez, aki káros (akár 
heveny, akár idült) egészségi hatásoktól szenved. Az esetleges hosszú távú egészségi hatásokat 
figyelembe véve ezért ezeket a nyilvántartásokat legalább 20 évig meg kell őrizni.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij és Esther De Lange

Módosítás: 449
64. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják. Az arra igényt 
tartó szomszédok vagy vízművek szintén 
betekinthetnek e nyilvántartásokba.

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják.

Or. en

Indokolás

Elegendő, ha a növényvédő szerekre vonatkozó információkat a hatóságok rendelkezésére 
bocsátják. A jelenlegi nyilvántartási kötelezettséget meghaladó bármely kötelezettség 
ellentétes a bürokrácia és az igazgatási költségek csökkentésére irányuló erőfeszítésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Módosítás: 450
64. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják. Az arra igényt 
tartó szomszédok vagy vízművek szintén 
betekinthetnek e nyilvántartásokba.

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják. Az arra igényt 
tartó lakosok szomszédok vagy vízművek 
szintén közvetlenül betekinthetnek e 
nyilvántartásokba.
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Or. en

Indokolás

A meglevő rendszer teljes mértékben akadályozó jellegű, mivel a lakosság, illetve az orvosok 
vagy más egészségügyi szakemberek nem jogosultak az olyan vegyi anyagokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésre, amelyeknek ki vannak téve. Ez az információ azonban 
létfontosságú minden olyan személy helyes vizsgálatához és kezeléséhez, aki káros (akár 
heveny, akár idült) egészségi hatásoktól szenved. Az esetleges hosszú távú egészségi hatásokat 
figyelembe véve ezért ezeket a nyilvántartásokat legalább 30 évig meg kell őrizni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 451
70a. cikk (új)

70a. cikk
A felesleges növényvédő szerek biztonságos 

ártalmatlanítását szolgáló alap
A gyártók és az engedélyek birtokosai 
hozzájárulást fizetnek a tagállamokban és a 
harmadik országokban feleslegessé vált 
növényvédő szerek készleteinek 
ártalmatlanításával és megsemmisítésével 
járó költségek fedezését szolgáló alapba. Az 
alapba fizetendő hozzájárulást igazságos és 
átlátható módon kell szétosztani.

Or. en

Indokolás

A felesleges növényvédő szerek készletei sok tagállamban és harmadik országban komoly 
veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre. A gyártók kötelesek fedezni e 
veszélyes anyagok biztonságos ártalmatlanításának és megsemmisítésének költségeit.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás: 452
71. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok a rendelet miatti 
kötelezettségekből származó, általuk végzett 

(1) Az EU közös minimumdíjat állapít meg, 
amelyet a tagállamok szednek be, és azt a 
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tevékenységből eredő költségeket illetékek 
és díjak révén megtéríttethetik.

növényvédő szermentes termesztés nyomon 
követésének, ellenőrzésének, újbóli 
kialakításának, illetve az arra való 
áttérésnek a finanszírozására használják 
fel.
A tagállamok ugyanebből a célból további 
díjakat vagy illetékeket vethetnek ki.

Or. da

Indokolás

A javaslat célja a „szennyező fizet” elv beillesztése.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 453
71. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok a rendelet miatti 
kötelezettségekből származó, általuk végzett 
tevékenységből eredő költségeket illetékek 
és díjak révén megtéríttethetik.

(1) A tagállamok az e rendelet hatálya alá 
tartozó jóváhagyásokkal vagy 
engedélyezésekkel kapcsolatban vagy a 
rendelet miatti kötelezettségekből származó, 
általuk végzett tevékenységből eredő 
költségeket illetékek és díjak révén 
megtéríttethetik.

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg megfogalmazása kizárólag az olyan munka költségeinek visszatéríttetését 
tenné lehetővé a tagállamok számára, amely a rendelet szerint meghatározott kötelezettség. 
Ez kizárná például a társelőadói vagy szakértői értékelő munkát.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 454
74. cikk

A Bizottság e rendelet végrehajtása 
érdekében a 76. cikk (2) bekezdésében
hivatkozott eljárás szerint műszaki vagy más 
útmutatókat fogadhat el, illetve ilyeneket 

A Bizottság e rendelet végrehajtása 
érdekében a 76. cikk (3a.) bekezdésében
hivatkozott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szerint 
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módosíthat. A Bizottság felkérheti a 
Hatóságot az ilyen útmutatók elkészítésére 
vagy az abban való közreműködésre.

műszaki vagy más útmutatókat fogadhat el, 
illetve ilyeneket módosíthat. A Bizottság 
felkérheti a Hatóságot az ilyen útmutatók 
elkészítésére vagy az abban való 
közreműködésre. A Hatóság 
kezdeményezheti a hatóanyagok 
kockázatértékelésére vonatkozó útmutató 
dokumentumok elkészítését vagy 
felülvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

E módosításra azért van szükség, hogy a szöveget összehangolja az új komitológiai határozat 
rendelkezéseivel.
Az EFSA számára lehetővé kell tenni, hogy maga kezdeményezze a kockázatértékeléshez 
kapcsolódó útmutató dokumentumok elkészítését vagy felülvizsgálatát.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 455
75. cikk, (1) bekezdés

(1) A következők elfogadása a 76. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
történik:

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges 
intézkedések elfogadása a 76. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott szabályozási 
eljárás szerint történik:

a) a mellékletek módosítása, figyelembe 
véve a jelenlegi tudományos és műszaki 
ismereteket,

A Bizottság a Szerződés 251. cikke alapján 
legkésőbb ...-ig* jogalkotási javaslatokat 
tesz a következőkről:

b) a hatóanyagokat és növényvédő szereket 
illetően az adatokra vonatkozó, a 8. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában leírt 
követelményekről szóló rendeletek, 
figyelembe véve a tudományos és műszaki 
ismereteket,

a) a hatóanyagokat és növényvédő szereket 
illetően az adatokra vonatkozó, a 8. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában leírt 
követelmények, beleértve az állatkísérletek 
minimálisra csökkentését – különösen a 
nem állatokon végzett vizsgálati
módszereket és intelligens vizsgálati 
stratégiákat – szolgáló intézkedéseket, 
figyelembe véve a tudományos és műszaki 
ismereteket,

c) a növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elveiről szóló, a 
29. cikk (6) bekezdésében leírt rendelet 

b) a növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elvei, a 29. cikk 
(6) bekezdésében leírtak szerint, figyelembe 
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módosítása, figyelembe véve a tudományos 
és műszaki ismereteket,

véve a tudományos és műszaki ismereteket,

d) a növényvédő szerek címkézésének 
követelményeit tartalmazó, a 62. cikk (1) 
bekezdésében leírt rendelet módosítása,

c) a növényvédő szerek címkézésének 
követelményei, a 62. cikk (1) bekezdésében 
leírtak szerint.

e) az e rendelet végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések.

* Két évvel e rendelet hatálybalépését követően.

Or. en

Indokolás

Az előadó 127. módosításának helyébe lép.
Kizárólag az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket lehet komitológia útján 
elfogadni.
A mellékletek tartalmazzák a rendelet összes alapvető elemét, és ezért azok komitológia útján 
nem módosíthatók.
Az adatkövetelmények, az értékelésre és engedélyezésre vonatkozó egységes elvek és a 
címkézésre vonatkozó követelmények mind e rendelet alapvető elemét képezik. Bár a 
korábban a Tanács által elfogadott jelenlegi rendelkezéseket a rendelet alkalmazhatóságának 
biztosítása érdekében meg kell tartani, ezeket az alapvető elemeket a közeljövőben 
együttdöntéssel kell elfogadni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 456
76. cikk, (4a.) bekezdés (új)

(4a.) A bizottság és a munkacsoportjainak 
ülései kérésre nyitottak az Európai 
Parlament tagjai számára.

Or. en

Indokolás

Növelni kell a komitológiai eljárások átláthatóságát. Az EP megfigyelőinek lehetővé kell tenni 
a részvételt a bizottság és munkacsoportjainak ülésein.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen és Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges és
Olajos Péter + Caroline Lucas

Módosítás: 457
78. cikk

78. cikk törölve
Eltérés ellenanyagok és kölcsönhatás-

fokozók esetében
A (28) bekezdés 1) pontjától eltérően egy 
tagállam a 26. cikkben említett 
munkaprogram elfogadását követő 5 évre 
engedélyezheti területén az olyan, 
ellenanyagokat és kölcsönhatás-fokozókat 
tartalmazó növényvédő szerek forgalomba 
hozatalát, melyek nincsenek jóváhagyva, ha 
ezek szerepelnek a programban.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a 29. cikk (2) bekezdésére vonatkozóan korábban javasolt módosítással és 
annak indokolásával.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Christa Klaß

Módosítás: 458
79a. cikk (új)

79a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság a legfrissebb tudományos 
ismeretek figyelembevételével legkésőbb ...-
ig* felülvizsgálja a növényvédő szerek 
engedélyezésére vonatkozó zónák 
meghatározását. A Bizottság különösen azt 
vizsgálja meg, hogy a zónák száma és az 
egyes zónákba tartozó tagállamok 
tekintetében szükség van-e módosításra.
* Öt évvel e rendelet hatálybalépését követően.

Or. en
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Indokolás

A zónák meghatározása és a zónákon belüli kölcsönös elismerés újdonság a növényvédő 
szerek engedélyezésének területén, és öt év elteltével felül kell vizsgálni annak érdekében, 
hogy vagy az egész EU-ra kiterjedő egyetlen engedélyezési rendszert hozzanak létre, vagy 
megváltoztassák a különböző zónák számát és meghatározását. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 459
79a. cikk (új)

79a. cikk
A Bizottság ellenőrzi e rendelet 
hatékonyságát és a belső piacnak való 
megfelelését, és a kihirdetése után három 
évvel, majd ezt követően ötévente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyhez szükség szerint 
megfelelő módosítási javaslatokat mellékel. 
Figyelembe kell venni különösen azt, hogy 
milyen mértékben valósult meg a 
növényvédő szerek belső piaca.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy ez a rendelet megfelel-e a belső piac elveinek, és –
amennyiben a belső piaccal összeférhetetlenségek állnak fenn – módosítási javaslatokat kell 
benyújtania, hogy a belső piacnak való megfelelést megvalósítsa.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 460
II. melléklet, 2.1. pont

2.1. A 7. cikk (1) bekezdésének előírásai 
csak akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a 
benyújtott dosszié alapján az engedélyezés 
legalább egy tagállamban várhatóan 
lehetséges lesz az adott hatóanyagot 
tartalmazó legalább egy növényvédő szerre, 
annak legalább egy reprezentatív 

2.1. A 7. cikk (1) bekezdésének előírásai 
csak akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a 
benyújtott dosszié alapján az engedélyezés 
legalább egy tagállamban várhatóan 
lehetséges lesz az adott hatóanyagot 
tartalmazó összes növényvédő szerre és 
készítményre, annak teljes körű
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használatára. reprezentatív használatára.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a korábban a 4. cikk (4) bekezdését illetően javasolt módosítással és az 
azt kísérő indokolással.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 461
II. melléklet, 3.2. pont

Hatóanyag csak akkor kaphat jóváhagyást, 
ha a reprezentatív használat korlátozott
körére megállapították, hogy a növényvédő 
szer kellően hatékony akkor, ha azt jó 
növényvédelmi gyakorlat szerint használják, 
figyelembe véve a reális rendeltetésszerű
használat feltételeit is. Ezt a követelményt a 
növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének a 35. cikk második 
bekezdésében említett egységes elvei 
tükrében kell értékelni.

Hatóanyag csak akkor kaphat jóváhagyást, 
ha a reprezentatív használat kiterjedt körére 
megállapították, hogy a növényvédő szer 
kellően hatékony akkor, ha azt a 
növényvédő szerekre vonatkozó helyes 
gyakorlat szerint használják, figyelembe 
véve a reális használat feltételeit is. Ezt a 
követelményt a növényvédő szerek 
értékelésének és engedélyezésének a 35. 
cikk második bekezdésében említett 
egységes elvei tükrében kell értékelni.

Or. en

Indokolás

Minden döntést reális használati feltételekre kell alapozni.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter és Avril Doyle

Módosítás: 462
II. melléklet, 3.6.1. pont

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett napi 
bevitel), AOEL (megengedett munkahelyi 
terhelés) és ARfD (akut referenciadózis) 
értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor elegendő biztonsági 

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett napi 
bevitel), AOEL (megengedett munkahelyi 
terhelés) és ARfD (akut referenciadózis) 
értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor elegendő biztonsági 
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ráhagyást kell alkalmazni, figyelembe véve a 
hatások típusát és súlyosságát, valamint a 
népesség adott csoportjainak érzékenységét.

ráhagyást kell alkalmazni, figyelembe véve a 
hatások típusát és súlyosságát, a lehetséges 
kombinációs hatásokat valamint a népesség 
adott csoportjainak – például a szakmai 
felhasználók és a sebezhető csoportok –
érzékenységét.

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elvének megfelelően a veszély értékelésének szintjén kizárási 
kritériumokat kell megállapítani a krónikus egészségi hatásokra nézve, és azok nem 
kapcsolódhatnak az expozíció értékeléséhez. Ennek oka, hogy a „reális javasolt feltételeknek” 
nem létezik fogalommeghatározása. Más kizárási kritériumok a kockázatértékelő stratégia 
egyes részeit is kizárják, például a nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagymértékben
felhalmozódó (vPvB) anyagokra vonatkozó kizárási kritériumok.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 463
II. melléklet, 3.6.1. pont

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett napi 
bevitel), AOEL (megengedett munkahelyi 
terhelés) és ARfD (akut referenciadózis) 
értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor elegendő biztonsági 
ráhagyást kell alkalmazni, figyelembe véve a 
hatások típusát és súlyosságát, valamint a 
népesség adott csoportjainak érzékenységét.

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett napi 
bevitel), AOEL (megengedett munkahelyi 
terhelés) és ARfD (akut referenciadózis) 
értékeket kell megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor legalább 100-as értékű, 
megfelelő biztonsági ráhagyást kell 
alkalmazni, figyelembe véve a hatások 
típusát és súlyosságát, a lehetséges 
kombinációs hatásokat, valamint a 
kockázatnak különösen kitett csoportok
érzékenységét.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 464
II. melléklet, 3.6.2. pont
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3.6.2. Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, 
ha a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett felső szintű 
genotoxicitási tesztek értékelése alapján a 
hatóanyag nincs a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. kategóriájú 
mutagénként besorolva, kivéve ha a 
növényvédő szerben lévő ilyen hatóanyag 
hatásai a használat javasolt reális feltételei 
mellett emberre nézve elhanyagolhatók.

3.6.2. Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, 
ha a 35. cikkben említett egységes elveknek 
megfelelően végzett értékelés legalább egy 
növényvédő szer legalább egy reprezentatív 
használata esetén a használat ajánlott 
feltételei mellett a felhasználók, dolgozók, 
arra járók és fogyasztók elfogadható 
védelmét igazolja.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk értelmében a hatóanyagok csak akkor hagyhatók jóvá, ha kockázatértékelés révén 
azonosították a biztonságos felhasználásait. A javasolt új bekezdés ezt a valóságban 
alkalmazza. Egyenértékű a II. melléklet 3.8.1. pontjával.

Ha a növényvédő szereket a hatóanyagaik tulajdonságai alapján szabályozzák, anélkül, hogy 
figyelembe vennék tényleges felhasználásukat és az expozíciót, az aláássa a 
kockázatértékelésen alapuló döntések elvét. Mindez sok biztonságos termék/felhasználás 
megszüntetéséhez vezet. Ezeket a kritériumokat a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
azonosításához, nem pedig az anyagok megfelelő értékelés nélkül történő elutasításához kell 
alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 465
II. melléklet, 3.6.3. pont

3.6.3. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyagok és a növényvédő 
szerek adatait, valamint más rendelkezésre 
álló információkat és adatokat illetően az 
ilyen adatokra vonatkozó 
követelményeknek megfelelően elvégzett, a 
rákkeltő hatást vizsgáló tesztek értékelése 
alapján a hatóanyag nincs a 67/548/EGK 
irányelv rendelkezései alapján 1. vagy 2. 
kategóriájú rákkeltő anyagként besorolva, 

törölve
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illetve nem kell ilyenként besorolni, kivéve 
ha a növényvédő szerben lévő ilyen 
hatóanyag hatásai a használat javasolt 
reális feltételei mellett emberre nézve 
elhanyagolhatók.

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet 3.6.2. pontjára vonatkozó indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 466
II. melléklet, 3.6.4. pont

3.6.4. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyagok és a növényvédő 
szerek adatait, valamint más rendelkezésre 
álló információkat és adatokat illetően az 
ilyen adatokra vonatkozó 
követelményeknek megfelelően elvégzett 
szaporodásgátló hatást vizsgáló tesztek 
értékelése alapján a hatóanyag nincs a 
67/548/EGK irányelv rendelkezései alapján 
1. vagy 2. kategóriájú szaporodásgátló 
anyagként besorolva, illetve nem kell 
ilyenként besorolni, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett 
emberre nézve elhanyagolhatók.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet 3.6.2. pontjára vonatkozó indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber + Holger Krahmer

Módosítás: 467
II. melléklet, 3.6.5. pont

3.6.5. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha közösségi vagy nemzetközileg 
elfogadott vizsgálati iránymutatások szerint 
történt értékelése alapján az anyag nem 
tekinthető emberre nézve toxikológiailag 
szignifikáns mértékben endokrin-romboló 
tulajdonságúnak, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett 
emberre nézve elhanyagolhatók.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs tudományos alapja annak, hogy az endokrin rendszert károsító hatásokat máshogy 
kezeljék, mint a toxikológiai hatásokat. Az endokrin rendszer károsítása révén kialakuló 
toxikus hatásokra már vonatkoznak az emberekre és a környezetre biztonságosként 
megállapított maximális expozíciós szintek. Az endokrin rendszer károsítása nem lehet a 
hatóanyagok elutasításának válogatás nélkül alkalmazott kritériuma. Lásd a II. melléklet 
3.6.2. pontjára vonatkozó módosítást is.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Olajos Péter és Avril Doyle

Módosítás: 468
II. melléklet, 3.6.5a. pont (új)

3.6.5a. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha közösségi vagy nemzetközileg 
elfogadott vizsgálati iránymutatások szerint 
történt értékelése alapján nem tekinthető 
úgy, hogy embereknél toxikológiai 
jelentőséggel bíró neurotoxikus 
tulajdonságokat mutat, figyelembe véve az 
embrionális/magzati élet és/vagy 
gyermekkorban sorra kerülő expozíciót, 
valamint a valószínű kombinációs 
hatásokat, kivéve, ha a növényvédő szerben 
található szóban forgó hatóanyaggal 
szembeni expozíció a reális javasolt 
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használati feltételek mellett 
elhanyagolható.

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elvének megfelelően a veszély értékelésének szintjén kizárási 
kritériumokat kell megállapítani a krónikus egészségi hatásokra nézve, és azok nem 
kapcsolódhatnak az expozíció értékeléséhez. Ennek oka, hogy a „reális javasolt feltételeknek” 
nem létezik fogalommeghatározása. Más kizárási kritériumok a kockázatértékelő stratégia 
egyes részeit is kizárják, például a nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagymértékben 
felhalmozódó (vPvB) anyagokra vonatkozó kizárási kritériumok.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 469
II. melléklet, 3.7.1. a) i. pont és ia. pont (új)

i. bizonyított, hogy az anyag DT50 értéke 
vízben a két hónapot, talajban a hat hónapot, 
üledékben pedig szintén a hat hónapot 
meghaladja, és

i. bizonyított, hogy az anyag DT50 értéke 
vízben a két hónapot, talajban a hat hónapot, 
üledékben pedig szintén a hat hónapot 
meghaladja,

ia. bizonyított, hogy a hatóanyag egyébiránt 
elegendő perzisztens tulajdonságot mutat az 
I. mellékletből való kizárásának 
indokolásához,

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összehangolja a rendeletet a Stockholmi Egyezmény D. mellékletével. A 
három POP-kritériumnak (a környezetben nehezen lebomló szerves szennyezőanyagokra 
vonatkozó kritériumok) külön-külön kizárási kritériumnak kell lennie. Ezeket a kritériumokat 
továbbá nem lehet felülbírálni az expozícióra vonatkozó számításokkal vagy más feltételekkel
és becslésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 470
II. melléklet, 3.7.1. a) ib. pont (új)

ib. a környezetben nehezen lebomló szerves 
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szennyezőanyagokról szóló egyezmény 
szerint kell vizsgálni; vagy

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összehangolja a rendeletet a Stockholmi Egyezmény D. mellékletével. A 
három POP-kritériumnak (a környezetben nehezen lebomló szerves szennyezőanyagokra 
vonatkozó kritériumok) külön-külön kizárási kritériumnak kell lennie. Ezeket a kritériumokat 
továbbá nem lehet felülbírálni az expozícióra vonatkozó számítások vagy más feltételek és 
becslések révén.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 471
II. melléklet, 3.7.1, b) iia. pont (új)

iia. A biótákra vonatkozó nyomon követési 
adatok arra utalnak, hogy a hatóanyag 
biológiai felhalmozódási potenciálja 
elegendő ahhoz, hogy azt a környezetben 
nehezen lebomló szerves 
szennyezőanyagokról szóló egyezmény 
szerint vizsgálják, vagy

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összehangolja a rendeletet a Stockholmi Egyezmény D. mellékletével. A 
három POP-kritériumnak (a környezetben nehezen lebomló szerves szennyezőanyagokra 
vonatkozó kritériumok) külön-külön kizárási kritériumnak kell lennie. Ezeket a kritériumokat 
továbbá nem lehet felülbírálni az expozícióra vonatkozó számításokkal vagy más feltételekkel
és becslésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 472
II. melléklet, 3.7.1. c) ii. pont

ii. mérési és ellenőrzési adatok szerint a 
hatóanyag nagyfokú vándorlása fordulhatott 
elő levegőn, vízen vagy vándorló fajokon

ii. mérési és ellenőrzési adatok szerint a 
hatóanyag nagyfokú vándorlása fordulhatott 
elő levegőn vagy vízen keresztül, azzal a 
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keresztül, azzal a veszéllyel, hogy a 
hatóanyag felhalmozódik egy befogadó 
környezetben, vagy

veszéllyel, hogy a hatóanyag felhalmozódik 
egy befogadó környezetben, vagy

Or. el

Indokolás

A vándorló fajok említése tudományosan nem indokolható.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 473
II. melléklet, 3.7.2. pont

3.7.2. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha nem tekinthető nehezen lebomló, 
biológiailag felhalmozódó és mérgező 
(PBT) anyagnak.

törölve

Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindhárom kritérium, 
nehezen lebomló, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező anyagnak 
tekintendő:
3.7.2.1. Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
- tengervízben a felezési ideje több mint 60 

nap, vagy
- édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 

ideje több mint 40 nap, vagy
- tengeri üledékben a felezési ideje több 

mint 180 nap, vagy
- édesvíz vagy torkolati víz üledékében a 

felezési ideje több mint 120 nap, vagy
- talajban a felezési ideje több mint 120 
nap.
A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő 
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
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alapján történik.
3.7.2.2. Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényezője (BCF) nagyobb 
mint 2000.
A biológiai felhalmozódás értékelése a vízi 
élőlényekben történő biokoncentráció mért 
adatai alapján történik. Mind édesvízi, 
mind tengeri fajokkal kapott adatok 
használhatók.
3.7.2.3. Mérgezőképesség
A hatóanyag teljesíti a mérgezőképesség 
kritériumát, ha:
- tengeri és édesvízi élőlényekre a hosszú 

távon észlelhető hatást még nem okozó 
koncentráció (NOEC) kisebb mint 0,01 
mg/l, vagy

- az anyag rákkeltőként (1. vagy 2. 
kategória), mutagénként (1. vagy 2. 
kategória) vagy szaporodásgátlóként (1., 
2. vagy 3. kategória) van besorolva, vagy

- az alábbi besorolások szerint más 
bizonyíték van a krónikus toxicitásra: T, 
R48, vagy Xn, R48 a 67/548/EGK irányelv 
szerint.

Or. en

Indokolás

Ha a növényvédő szereket a hatóanyagaik tulajdonságai alapján szabályozzák, anélkül, hogy 
figyelembe vennék tényleges felhasználásukat és az expozíciót, az aláássa a 
kockázatértékelésen alapuló döntések elvét. Mindez sok biztonságos termék/felhasználás 
megszüntetéséhez vezet. Ezeket a kritériumokat a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
azonosításához, nem pedig az anyagok megfelelő értékelés nélkül történő elutasításához kell 
alkalmazni.
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Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 474
II. melléklet, 3.7.3. pont

3.7.3. Egy hatóanyag nem tekinthető úgy, 
mint amely megfelel a 4. cikknek, ha az 
„nagyon nehezen lebomló, biológiailag 
nagy mértékben felhalmozódó” (vPvB).

törölve

Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindkét kritérium, 
nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó anyagnak 
tekintendő:
3.7.3.1. Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
- édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 

ideje több mint 60 nap, vagy
- tengervíz, édesvíz vagy torkolati víz 

üledékében a felezési ideje több mint 180 
nap, vagy

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

Or. en

Indokolás

Ha a növényvédő szereket a hatóanyagaik tulajdonságai alapján szabályozzák, anélkül, hogy 
figyelembe vennék tényleges felhasználásukat és az expozíciót, az aláássa a 
kockázatértékelésen alapuló döntések elvét. Mindez sok biztonságos termék/felhasználás 
megszüntetéséhez vezet. Ezeket a kritériumokat a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
azonosításához, nem pedig az anyagok megfelelő értékelés nélkül történő elutasításához kell 
alkalmazni.
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Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 475
II. melléklet, 3.8.1. pont

3.8.1. Egy hatóanyag csak akkor tekinthető 
úgy, hogy megfelel a 4. cikknek, ha a 
kockázatelemzés szerint a hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szer használatának 
javasolt reális feltételei mellett a kockázatok 
elfogadhatók a növényvédő szerek 
értékelésének és engedélyezésének a 35. 
cikkben említett egységes elveiben leírt 
kritériumok alapján. Az értékelésnek 
figyelembe kell vennie a hatások 
súlyosságát, az adatok bizonytalanságát, és 
azoknak az organizmuscsoportoknak a 
számát, amelyekre a hatóanyag a tervezett 
használat során várhatóan káros hatással 
lesz.

3.8.1. Egy hatóanyag csak akkor tekinthető 
úgy, hogy megfelel a 4. cikknek, ha a 
kockázatelemzés szerint a hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szer használatának 
javasolt reális feltételei mellett a kockázatok 
elfogadhatók a növényvédő szerek 
értékelésének és engedélyezésének a 35. 
cikkben említett egységes elveiben leírt 
kritériumok alapján. Az értékelésnek 
figyelembe kell vennie a biológiai 
sokféleségre gyakorolt hosszú távú hatások 
súlyosságát, az adatok bizonytalanságát, és 
azoknak az organizmuscsoportoknak a 
számát, amelyekre a hatóanyag a tervezett 
használat során várhatóan káros hatással 
lesz.

Or. el

Indokolás

A biológiai sokféleség hosszú távú megőrzésének a rendelet egyik alapvető célkitűzésének kell 
lennie.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber + Holger Krahmer

Módosítás: 476
II. melléklet, 3.8.2. pont

3.8.2. Hatóanyag csak akkor tekinthető 
úgy, hogy megfelel a 4. cikknek, ha 
közösségi vagy nemzetközileg elfogadott 
vizsgálati iránymutatások szerint történt 
értékelése alapján az anyag nem tekinthető 
a megcélzott organizmusoktól különböző 
organizmusokra nézve toxikológiailag 
szignifikáns mértékben endokrin-romboló 
tulajdonságúnak, kivéve ha a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett a 
megcélzott organizmusoktól különböző 

törölve
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organizmusokra nézve elhanyagolhatók.

Or. en

Indokolás

Nincs tudományos alapja annak, hogy az endokrin rendszert károsító hatásokat máshogy 
kezeljék, mint a toxikológiai hatásokat. Az endokrin rendszer károsítása révén kialakuló 
toxikus hatásokra már vonatkoznak az emberekre és a környezetre biztonságosként 
megállapított maximális expozíciós szintek. Az endokrin rendszer károsítása nem lehet a 
hatóanyagok elutasításának válogatás nélkül alkalmazott kritériuma.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter + Dan Jørgensen, Chris 
Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 477
II. melléklet, 3.8.2a. pont (új)

3.8.2a. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha közösségi vagy nemzetközileg 
elfogadott vizsgálati iránymutatások, 
valamint egyéb rendelkezésre álló adatok és 
információk, ezen belül a tudományos 
irodalom áttekintése szerint történt 
értékelése alapján nem tekinthető a 
méhekre nézve mérgezőnek, és 
veszélyhányadosa (Hazard Quotient, HQ) 
50-nél kisebb.

Or. en

Indokolás

Egyes vizsgálatok megállapították, hogy a növényvédő szereknek kitett méhek elveszítik 
tájékozódási képességüket. A méhekre vonatkozó toxicitást a jóváhagyási folyamatban 
figyelembe kell venni. A veszélyhányados (Hazard Quotient, HQ) igen hasznos mutató a 
méhekre vonatkozó toxicitás kiszámításához, és ezért azt a kockázatértékelésben kifejezetten 
figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 478
II. melléklet, 3.9a. pont (új)
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3.9a. Az Európai Unió által megerősített, 
vonatkozó nemzetközi szerződések szerint 
létrehozott elsőbbségi listán vagy a 
vízpolitika szempontjából elsőbbségi 
anyagoknak a 2000/60/EGK irányelvhez 
csatolt listáján szereplő anyagok nem 
hagyhatók jóvá.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összehangolja a rendeletet a meglevő jogszabályokkal, valamint a vízügyi
keretirányelvvel.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 479
II. melléklet, 4. pont

Hatóanyag akkor hagyható jóvá a 24. cikk 
szerinti potenciálisan helyettesíthető 
anyagként, ha:

Hatóanyag akkor hagyható jóvá a 24. cikk 
szerinti potenciálisan helyettesíthető 
anyagként, ha:

- a megengedett napi bevitel (ADI), a 
megengedett munkahelyi terhelés (AOEL) 
és az akut referenciadózis (ARfD) értékei 
jelentősen kisebbek mint a jóváhagyott 
hatóanyagok többségének ilyen értékei,

– a hatóanyagok és a növényvédő szerek 
adatait, valamint más rendelkezésre álló 
információkat és adatokat illetően az ilyen 
adatokra vonatkozó követelményeknek 
megfelelően elvégzett felső szintű 
genotoxicitási tesztek értékelése alapján a 
hatóanyagot a 67/548/EGK irányelv 
rendelkezései alapján 1. vagy 2. 
kategóriájú mutagénként sorolták be, 
kivéve, ha az embereknek a növényvédő 
szerben lévő ilyen hatóanyaggal 
kapcsolatos expozíciója a használat 
javasolt reális feltételei mellett 
elhanyagolható,

- teljesít kettőt azon kritériumok közül, 
melyek szükségesek ahhoz, hogy nehezen 
lebomló, biológiailag felhalmozódó és 
mérgező anyagnak (PBT) minősüljön,

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

- a kritikus hatások jellege, a használati 
szokásokkal és a terhelési módokkal 
együtt aggodalomra okot adó helyzetet 
teremt még akkor is, ha nagyon szigorú 
kockázatkezelési intézkedéseket 
alkalmaznak (mint például bonyolult 
egyéni védőfelszerelés vagy nagyon nagy 
védőzóna),

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

- jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket.

- az anyag nehezen lebomló, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező (PBT) anyagnak 
tekintendő.

Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindhárom kritérium, 
nehezen lebomló, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező anyagnak 
tekintendő:
Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– tengervízben a felezési ideje több mint 60 

nap, vagy
– édesvízben vagy torkolati vízben a felezési 

ideje több mint 40 nap, vagy
– tengeri üledékben a felezési ideje több 

mint 180 nap, vagy
– édesvíz vagy torkolati víz üledékében a 

felezési ideje több mint 120 nap, vagy
– talajban a felezési ideje több mint 120 
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nap.
A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő 
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
alapján történik.
Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényezője (BCF) nagyobb 
mint 2000.
A biológiai felhalmozódás értékelése a vízi 
élőlényekben történő biokoncentráció mért 
adatai alapján történik. Mind édesvízi, 
mind tengeri fajokkal kapott adatok 
használhatók.
Mérgezőképesség
A hatóanyag teljesíti a mérgezőképesség 
kritériumát, ha:
– tengeri és édesvízi élőlényekre a hosszú 

távon észlelhető hatást még nem okozó 
koncentráció (NOEC) kisebb mint 0,01 
mg/l, vagy

– az anyag rákkeltőként (1. vagy 2. 
kategória), mutagénként (1. vagy 2. 
kategória) vagy szaporodásgátlóként (1., 
2. vagy 3. kategória) van besorolva, vagy

– az alábbi besorolások szerint más 
bizonyíték van a krónikus toxicitásra: T, 
R48, vagy Xn, R48 a 67/548/EGK irányelv 
szerint,

- nagyon nehezen lebomló, biológiailag 
nagy mértékben felhalmozódó (vPvB).

Az az anyag, amelyre teljesül az 
alábbiakban leírt mindkét kritérium, 
nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó anyagnak 
tekintendő:
Nehezen lebomló anyag
A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:
– tengervízben, édesvízben vagy torkolati 
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vízben a felezési ideje több mint 60 nap, 
vagy

– tengervíz, édesvíz vagy torkolati víz 
üledékében a felezési ideje több mint 180 
nap, vagy

– talajban a felezési ideje több mint 180 
nap.

Biológiai felhalmozódás
Egy hatóanyag akkor teljesíti a biológiai 
felhalmozódás kritériumát, ha a 
biokoncentrációs tényező (BCF) nagyobb 
mint 5000.

Or. en

Indokolás

Ha a növényvédő szereket a hatóanyagaik tulajdonságai alapján szabályozzák, anélkül, hogy 
figyelembe vennék tényleges felhasználásukat és az expozíciót, az aláássa a 
kockázatértékelésen alapuló döntések elvét. Mindez sok biztonságos termék/felhasználás 
megszüntetéséhez vezet. Ezeket a kritériumokat a potenciálisan helyettesíthető anyagok 
azonosításához, nem pedig az anyagok megfelelő értékelés nélkül történő elutasításához kell 
alkalmazni. A II. melléklet 3.6. és 3.7. pontjából áthelyezve.
A „potenciálisan helyettesíthető anyagra” vonatkozóan a rendelettervezetben használt 
kritériumok kis mértékben vagy egyáltalán nem állnak összefüggésben a növényvédő szerek 
használatából eredő valódi kockázatokkal.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 480
II. melléklet, 4. pont, -1. franciabekezdés (új)

– a 2000/60/EK irányelv és annak 
származékos irányelvei szerint elsőbbségi 
anyagként azonosították,

Or. en

Indokolás

Ha egy anyagot a vízügyi keretirányelv szerint elsőbbségi anyagként azonosítottak, ezt az 
anyagoknak a potenciálisan helyettesíthető anyagként történő jóváhagyásakor figyelembe kell 
venni.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 481
II. melléklet, 4. pont, 4a. és 4b. franciabekezdés (új)

– fennáll a kockázata, hogy a felszín alatti 
vizekbe szivárog,
– potenciálisan endokrin zavarokat, 
neurotoxikus és immuntoxikus hatásokat 
okozhat.

Or. en

Indokolás

Bár a „nagy kockázatú anyagok” megkülönböztetése előrelépést jelent, a felszín alatti vizekbe 
irányuló szivárgás kockázatainak mindennemű említése hiányzik ezekből a kritériumokból. Az 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságok, illetve a neurotoxikus és immuntoxikus hatások 
említése is kimaradt.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Chris Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 482
IV. melléklet, 1. pont, harmadik albekezdés

Engedélyezés elutasításának vagy 
visszavonásának további feltételei:

Engedélyezés elutasításának vagy 
visszavonásának további feltételei:

a) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha 
a hatóanyagok kémiai sokfélesége megfelelő 
ahhoz, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen 
az a veszély, hogy a megcélzott 
organizmusokban rezisztencia alakul ki,

a) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha 
a hatóanyagok, valamint a növényvédelem 
és a kártevők elleni védekezés egyéb nem 
vegyi módszereinek sokfélesége megfelelő 
ahhoz, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen 
az a veszély, hogy a megcélzott 
organizmusokban rezisztencia alakul ki,

b) csak olyan hatóanyagok helyettesíthetők, 
amelyek engedélyezett növényvédő szerben 
felhasználva jelentősen nagyobb kockázatot 
jelentek az emberi egészségre vagy a 
környezetre,

b) a tagállamok az összes olyan 
hatóanyagot helyettesíthetik, amelyek 
engedélyezett növényvédő szerben 
felhasználva nagyobb kockázatot jelentek az 
emberi egészségre vagy a környezetre,

c) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha 
– amennyiben erre szükség volt – gyakorlati 
használatból származó tapasztalatokat 
lehetett szerezni, ha ilyenek még nem álltak 
rendelkezésre.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megszünteti a KIZÁRÓLAG néhány anyag helyettesítésére vonatkozó 
korlátozást, ezáltal az alkalmazási kört nyitva hagyja a tagállamok előtt.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 483
IV. mellékélet, 1. pont, harmadik albekezdés

Engedélyezés elutasításának vagy 
visszavonásának további feltételei:

Engedélyezés elutasításának vagy 
visszavonásának további feltételei:

a) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha 
a hatóanyagok kémiai sokfélesége megfelelő 
ahhoz, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen 
az a veszély, hogy a megcélzott 
organizmusokban rezisztencia alakul ki,

a) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha 
a hatóanyagok, valamint a növényvédelem 
és a kártevők elleni védekezés egyéb nem 
vegyi módszereinek sokfélesége megfelelő 
ahhoz, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen 
az a veszély, hogy a megcélzott 
organizmusokban rezisztencia alakul ki,

b) csak olyan hatóanyagok helyettesíthetők, 
amelyek engedélyezett növényvédő szerben 
felhasználva jelentősen nagyobb kockázatot 
jelentek az emberi egészségre vagy a 
környezetre,

b) a tagállamok az összes olyan 
hatóanyagot helyettesíthetik, amelyek 
engedélyezett növényvédő szerben 
felhasználva jelentősen nagyobb kockázatot 
jelentek az emberi egészségre vagy a 
környezetre,

c) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha 
– amennyiben erre szükség volt – gyakorlati 
használatból származó tapasztalatokat 
lehetett szerezni, ha ilyenek még nem álltak 
rendelkezésre.

c) helyettesítés csak akkor alkalmazható, ha 
– amennyiben erre szükség volt – gyakorlati 
használatból származó tapasztalatokat 
lehetett szerezni, ha ilyenek még nem álltak 
rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megszünteti a KIZÁRÓLAG néhány anyag helyettesítésére vonatkozó 
korlátozást, ezáltal az alkalmazási kört nyitva hagyja a tagállamok előtt.
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Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 484
IV. melléklet, 3. pont, első albekezdés

A felhasználó számára jelentős gyakorlati és 
gazdasági hátrány definíció szerint a 
munkavégzés vagy az üzleti tevékenység 
olyan számszerűsíthető ellehetetlenülését 
jelenti, amelynek következtében a 
felhasználó nem képes többé kellően 
védekezni a megcélzott organizmus ellen. 
Ilyen ellehetetlenülés például, ha nincs 
műszaki felszerelés az alternatív anyag(ok) 
használatához, és gazdaságossági 
szempontok miatt nem is teremthető elő.

A felhasználó számára jelentős gyakorlati és 
gazdasági hátrány definíció szerint a 
munkavégzés vagy az üzleti tevékenység 
olyan számszerűsíthető ellehetetlenülését
jelenti, amelynek következtében a 
felhasználó nem képes többé kellően 
védekezni a megcélzott organizmus ellen 
vagy romlik a mezőgazdasági tevékenység 
versenyképessége. Ilyen ellehetetlenülés 
például, ha nincs műszaki felszerelés az 
alternatív anyag(ok) használatához, és 
gazdaságossági szempontok miatt nem is 
teremthető elő.

Or. el

Indokolás

A növényvédő szerek mozgásának védelme érdekében a Közösség mezőgazdaságának 
versenyképességét is védeni kell.


	672288hu.doc

