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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 150
(6) preambulumbekezdés

(6) A növényvédelem nagyon fontos 
szerepet játszik a Közösségben. A növények 
és a növényi termékek kártékony 
organizmusok (ideértve a gyomokat is) 
elleni védelmének és a mezőgazdasági 
termelés fejlesztésének egyik legfontosabb 
módja a növényvédő szerek használata.

törölve

Or. en

Indokolás

E rendelet elsődleges prioritása az emberek és az állatok egészségének védelme, amelynek
ezért teljes mértékben elsőbbséget kell élveznie a pénzügyi, gazdasági és más 
megfontolásokkal szemben.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 151
(7) preambulumbekezdés

(7) A növényvédő szereknek lehetnek 
előnytelen hatásai is a növénytermesztésre. 
Használatuk az emberekre, az állatokra és a 
környezetre nézve kockázatos vagy 
veszélyes lehet, különösen akkor, ha 
hatósági vizsgálat és engedélyezés nélkül 
kerülnek forgalomba, vagy ha helytelenül 
használják azokat. A növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról ezért összehangolt 
szabályokat kell hozni.

(7) A peszticideknek lehetnek előnytelen 
hatásai is a növénytermesztésre. Használatuk 
az emberekre, az állatokra és a környezetre 
nézve kockázatos és veszélyes lehet, és 
rövid és hosszú távon káros hatással járhat, 
különösen – de nem kizárólag – akkor, ha 
hatósági vizsgálat és engedélyezés nélkül 
kerülnek forgalomba, vagy ha helytelenül 
használják azokat. A peszticidek forgalomba 
hozataláról ezért összehangolt szabályokat 
kell hozni.

Or. en

Indokolás

A javaslat egészében és a címben is használt „növényvédő szer” fogalom nem helyénvaló, 
mivel a nyilvánosság nagy része számára ez a terminológia nem ismert. E fogalom további 
használata zavart okozhat a nyilvánosság/fogyasztók körében. A „peszticid” szó a helyes 
használandó fogalom. A rendelet egész szövegében a „növényvédő szerek” fogalom helyébe a 
„peszticidek”, illetve a megfelelő helyeken a „peszticidtermékek” szónak kell lépnie.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 152
(7) preambulumbekezdés

(7) A növényvédő szereknek lehetnek 
előnytelen hatásai is a növénytermesztésre. 
Használatuk az emberekre, az állatokra és a 
környezetre nézve kockázatos vagy 
veszélyes lehet, különösen akkor, ha 
hatósági vizsgálat és engedélyezés nélkül 
kerülnek forgalomba, vagy ha helytelenül 
használják azokat. A növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról ezért összehangolt 
szabályokat kell hozni.

(7) A növényvédő szereknek lehetnek 
előnytelen hatásai is a növénytermesztésre. 
Használatuk az emberekre, az állatokra és a 
környezetre nézve káros, kockázatos vagy 
jellegéből adódóan veszélyes lehet, és rövid 
és hosszú távon káros hatással járhat,
különösen akkor, ha hatósági vizsgálat és 
engedélyezés nélkül kerülnek forgalomba, 
vagy ha helytelenül használják azokat. A 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
ezért összehangolt szabályokat kell hozni.

Or. en
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Indokolás

A növényvédő szerek (PPP-k) nem csak kockázattal és veszéllyel járnak az emberekre, 
állatokra és a környezetre nézve. Rövid és hosszú távú káros hatásai is lehetnek az emberekre, 
állatokra és a környezetre.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 153
(8) preambulumbekezdés

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét. 
Külön figyelmet kell fordítani a népesség 
érzékeny csoportjainak, mint például a 
várandós nők, a csecsemők és a gyermekek 
védelmére. Az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni és annak biztosítania kell, hogy 
az iparág igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét. 
Külön figyelmet kell fordítani a népesség 
érzékeny csoportjainak, mint például a 
várandós és szoptató nők, a születendő 
gyermekek, a csecsemők és a gyermekek 
védelmére. Az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni és annak biztosítania kell, hogy 
az iparág igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 154
(8) preambulumbekezdés

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét. 
Külön figyelmet kell fordítani a népesség 
érzékeny csoportjainak, mint például a 
várandós nők, a csecsemők és a gyermekek 
védelmére. Az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni és annak biztosítania kell, hogy 
az iparág igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét. 
Külön figyelmet kell fordítani a népesség 
érzékeny csoportjainak, mint például a 
várandós nők, a csecsemők és a gyermekek, 
az idősek és a lábadozó betegek védelmére. 
Az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni és 
annak biztosítania kell, hogy az iparág 
igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
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emberi egészségre vagy a környezetre. emberi egészségre vagy a környezetre.

Or. pl

Indokolás

A lábadozó betegeknek szerepelniük kell az érzékeny csoportok között, mivel nekik egészségük 
visszanyerése érdekében tiszta környezetre van szükségük, ahol nem fordulnak elő 
növényvédő szerek.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 155
(8) preambulumbekezdés

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét. 
Külön figyelmet kell fordítani a népesség 
érzékeny csoportjainak, mint például a 
várandós nők, a csecsemők és a gyermekek 
védelmére. Az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni és annak biztosítania kell, hogy 
az iparág igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét, és 
ezzel egyidejűleg biztosítsa az európai 
mezőgazdaság versenyképességét. Külön 
figyelmet kell fordítani a népesség érzékeny 
csoportjainak, mint például a várandós nők, 
a csecsemők és a gyermekek védelmére. Az 
elővigyázatosság elvét kell alkalmazni és 
annak biztosítania kell, hogy az iparág 
igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

Or. el

Indokolás

Az elfogadott intézkedések és határozatok nem érinthetik hátrányosan a közösségi 
mezőgazdaság világpiaci versenyképességét.

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

Módosítás: 156
(8) preambulumbekezdés
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(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét. 
Külön figyelmet kell fordítani a népesség 
érzékeny csoportjainak, mint például a 
várandós nők, a csecsemők és a gyermekek 
védelmére. Az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni és annak biztosítania kell, hogy 
az iparág igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

(8) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és az állatok egészségének, mind a 
környezetnek a magas szintű védelmét. 
Külön figyelmet kell fordítani a népesség 
érzékeny csoportjainak, mint például a 
várandós nők, a csecsemők és a gyermekek 
védelmére. Az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni és annak biztosítania kell, hogy 
az iparág igazolja azt, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy 
növényvédő szerek nem hatnak károsan az 
emberi egészségre vagy a környezetre, és 
ezekkel kapcsolatban ilyen gyanú nem 
merül fel.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nagyon meggyőző bizonyíték szükséges annak igazolásához, hogy egy peszticid nem 
hat károsan az emberi egészségre és a környezetre. Ehelyett olyan szintű bizonyítékot kell 
megkövetelni, amely igazolja, hogy a peszticid nem hat károsan az emberi egészségre és a 
környezetre, és ennek gyanúja nem merül fel.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 157
(9) preambulumbekezdés

(9) A növényvédő szerek csak olyan 
anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről 
kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a 
növénytermesztésben és várhatóan nem lesz 
káros hatásuk az emberek vagy az állatok 
egészségére, illetve nem jelentek 
elfogadhatatlan környezetterhelést. Ahhoz, 
hogy a védelem ugyanolyan szintje 
érvényesüljön valamennyi tagállamban, 
közösségi szinten kell döntést hozni arról, 
hogy az ilyen anyagok elfogadhatóak-e vagy 
sem.

(9) A növényvédő szerek csak olyan 
anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről 
kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a 
növénytermesztésben és bebizonyosodott, 
hogy nem lesz káros hatásuk az emberek 
vagy az állatok egészségére, illetve nem 
jelentek elfogadhatatlan környezetterhelést. 
Ahhoz, hogy a védelem magas és 
megegyező szintje érvényesüljön 
valamennyi tagállamban, közösségi szinten 
kell döntést hozni arról, hogy az ilyen 
anyagok elfogadhatóak-e vagy sem.

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß és Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges és
Olajos Péter

Módosítás: 158
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A „szennyező fizet” elv 
alkalmazásának céljából a Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia, hogy a növényvédő 
szerek vagy azok hatóanyagainak gyártóit 
miképpen lehetne megfelelően bevonni a 
növényvédő szerek használatából adódóan 
az emberekre vagy a környezetre gyakorolt 
káros hatások kezelésébe vagy a károk 
helyreállításába.

Or. de

Indokolás

Az európai egészségügyi és környezetvédelmi politika más területeihez hasonlóan a gyártói 
felelősség elvét alkalmazni kell a növényvédő szerekre és azok hatóanyagaira is. 

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 159
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) Támogatni kell a nem állatokon 
végzett in vitro (kémcsöves) vizsgálati 
módszereket, hogy az emberek 
szempontjából mérvadóbb biztonsági 
adatokat szerezzenek, szemben a jelenleg 
használt állatvizsgálatok eredményeivel.

Or. en

Indokolás

Az állatkísérleti módszerek túlnyomó többségét sohasem validálták a modern szabványok 
szerint, és számos esetben kétséges, hogy ezek mennyire mérvadóak és megbízhatóak. A nem 
állatkísérleteken alapuló módszerek előmozdítása fontos szempont az emberi egészség 
védelmében és az állatok szenvedésének megakadályozásában.
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Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter + Dan Jørgensen, Chris 
Davies és Roberto Musacchio

Módosítás: 160
(13) preambulumbekezdés

(13) A biztonság érdekében a hatóanyagok 
jóváhagyási eljárásának idejét korlátozni 
kell. A jóváhagyási eljárási időnek 
arányosnak kell lennie az adott hatóanyag 
használatával járó lehetséges kockázatokkal. 
Jóváhagyás megújításának elbírálásakor 
figyelembe kell venni a szóban forgó 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek tényleges használatával szerzett 
tapasztalatokat, és a tudományos és 
technológiai fejlődés eredményeit. Az első 
megújítás után az ilyen anyagot később 
csak akkor lehet felülvizsgálni, ha vannak 
jelei annak, hogy az már nem felel meg e 
rendelet előírásainak.

(13) A biztonság érdekében a hatóanyagok 
jóváhagyási eljárásának idejét korlátozni 
kell. A jóváhagyási eljárási időnek 
arányosnak kell lennie az adott hatóanyag 
használatával járó lehetséges kockázatokkal,
időtartama pedig legfeljebb 15 év az 
alacsony kockázatot jelentő anyagoknál, 5 
év a potenciálisan helyettesíthető 
anyagoknál és 10 év más anyagoknál. 
Jóváhagyás megújításának elbírálásakor 
figyelembe kell venni a szóban forgó 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek tényleges használatával szerzett 
tapasztalatokat, és a tudományos és 
technológiai fejlődés eredményeit.

Or. en

Indokolás

Az aktuális tudományos ismeretek figyelembevétele érdekében az anyagokat rendszeresen 
felül kell vizsgálni.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 161
(16) preambulumbekezdés

(16) Elsődlegesen nem növényvédő szerként 
használt egyes anyagok értékesek lehetnek 
növényvédelmi szempontból, de esetleg 
gazdaságossági szempontok akadályozhatják 
jóváhagyási kérelem benyújtását. Külön 
rendelkezéseknek kell ezért biztosítaniuk, 
hogy az ilyen anyagok, amennyiben az 
általuk jelentett kockázat elfogadható, 
szintén kaphassanak jóváhagyást 
növényvédelmi felhasználásra.

(16) Elsődlegesen nem növényvédő szerként 
használt egyes anyagok értékesek lehetnek 
növényvédelmi szempontból, de esetleg 
gazdaságossági szempontok akadályozhatják 
jóváhagyási kérelem benyújtását. Külön 
rendelkezéseknek kell ezért biztosítaniuk, 
hogy az ilyen anyagok, amennyiben az 
általuk jelentett kockázat elfogadható
valamennyi érintett érdekelt fél számára, 
szintén kaphassanak jóváhagyást 
növényvédelmi felhasználásra.



PE 390.401v02-00 8/65 AM\672325HU.doc

Külső fordítás

HU

Or. en

Indokolás

A társadalom feladata kijelölni, hogy mit tekint „elfogadható kockázatnak”, és ha a 
társadalom úgy érzi, hogy egy kockázat nem elfogadható, akkor újra meghatározzák, hogy mit 
tekintenek elfogadhatónak, a kockázatokat pedig ennek megfelelően értékelik. Ezért csak az 
összes érintett érdekelt fél együttesen tekintheti elfogadhatónak a kockázatokat. Ebbe a körbe 
bele kell tartozniuk a vidéki lakosok és közösségek képviselőinek, a gazdálkodói 
csoportoknak, a környezet- és fogyasztóvédelmi csoportoknak és általánosságban a 
nyilvánosságnak.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Módosítás: 162
(16) preambulumbekezdés

(16) Elsődlegesen nem növényvédő szerként 
használt egyes anyagok értékesek lehetnek 
növényvédelmi szempontból, de esetleg 
gazdaságossági szempontok akadályozhatják 
jóváhagyási kérelem benyújtását. Külön 
rendelkezéseknek kell ezért biztosítaniuk, 
hogy az ilyen anyagok, amennyiben az 
általuk jelentett kockázat elfogadható, 
szintén kaphassanak jóváhagyást 
növényvédelmi felhasználásra.

(16) Elsődlegesen nem növényvédő szerként 
használt egyes anyagok értékesek lehetnek 
növényvédelmi szempontból, de esetleg 
gazdaságossági szempontok akadályozhatják 
jóváhagyási kérelem benyújtását. Külön 
rendelkezéseknek kell ezért biztosítaniuk, 
hogy az ilyen anyagok, amennyiben az 
általuk jelentett kockázatokat az összes 
érintett érdekelt fél elfogadhatónak tartja, 
szintén kaphassanak jóváhagyást 
növényvédelmi felhasználásra.

Or. en

Indokolás

A társadalom feladata kijelölni, hogy mit tekint „elfogadható kockázatnak”, és ha a 
társadalom úgy érzi, hogy egy kockázat nem elfogadható, akkor újra meghatározzák, hogy mit 
tekintenek elfogadhatónak, a kockázatokat pedig ennek megfelelően értékelik. Ezért csak az 
összes érintett érdekelt fél együttesen tekintheti elfogadhatónak a kockázatokat. Ebbe a körbe 
bele kell tartozniuk a vidéki lakosok és közösségek képviselőinek, a gazdálkodói csoportoknak 
(a biogazdálkodók és hagyományos gazdálkodók is), a környezet- és fogyasztóvédelmi 
csoportoknak és általánosságban a nyilvánosságnak.
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 163
(17) preambulumbekezdés

(17) Néhány hatóanyag esetleg csak akkor 
lehet elfogadható, ha ezeket széleskörű 
kockázatcsökkentő intézkedések mellett 
használják. Ezeket az anyagokat közösségi 
szinten kell megnevezni. A tagállamoknak 
rendszeresen felül kell vizsgálniuk, hogy az 
ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek helyettesíthetők-e kevésbé szigorú 
kockázatcsökkentő intézkedéseket igénylő 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő 
szerekkel.

(17) Néhány jelenleg jóváhagyott,
különösen aggodalomra okot adó 
hatóanyagot közösségi szinten 
potenciálisan helyettesíthető anyagként kell 
megnevezni. A tagállamoknak rendszeresen 
felül kell vizsgálniuk, hogy az ilyen 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek helyettesíthetők-e kevésbé szigorú 
kockázatcsökkentő intézkedéseket vagy 
azokat egyáltalán nem igénylő hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szerekkel, vagy 
alternatív mezőgazdasági gyakorlatokkal.
Pozitív eredményű ellenőrzést követően a 
hatóanyagokat haladéktalanul le kell 
cserélni.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 164
(17) preambulumbekezdés

(17) Néhány hatóanyag esetleg csak akkor 
lehet elfogadható, ha ezeket széleskörű 
kockázatcsökkentő intézkedések mellett 
használják. Ezeket az anyagokat közösségi 
szinten kell megnevezni. A tagállamoknak 
rendszeresen felül kell vizsgálniuk, hogy az 
ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek helyettesíthetők-e kevésbé szigorú 
kockázatcsökkentő intézkedéseket igénylő 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő 
szerekkel.

(17) Néhány hatóanyag esetleg csak akkor 
lehet elfogadható, ha ezeket széleskörű 
kockázatcsökkentő intézkedések mellett 
használják. Ezeket az anyagokat közösségi 
és nemzeti szinten kell megnevezni. A 
tagállamoknak rendszeresen felül kell 
vizsgálniuk, hogy az ilyen hatóanyagokat 
tartalmazó növényvédő szerek 
helyettesíthetők-e kevésbé szigorú 
kockázatcsökkentő intézkedéseket igénylő 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő 
szerekkel vagy alternatív nem vegyi 
mezőgazdasági növényvédelmi 
gyakorlatokkal ás módszerekkel.

Or. en
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Indokolás

A potenciálisan helyettesíthető anyagokat haladéktalanul meg kell vizsgálni, és 
biztonságosabb alternatívákkal kell felváltani. Ezzel azt kívánják elkerülni, hogy a 
potenciálisan helyettesíthető anyagokat tartalmazó termékek határozatlan ideig a piacon 
maradjanak. Lehetővé kell tenni, hogy nem vegyi alternatívákkal helyettesítsék a termékeket.

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

Módosítás: 165
(17) preambulumbekezdés

(17) Néhány hatóanyag esetleg csak akkor 
lehet elfogadható, ha ezeket széleskörű 
kockázatcsökkentő intézkedések mellett 
használják. Ezeket az anyagokat közösségi 
szinten kell megnevezni. A tagállamoknak 
rendszeresen felül kell vizsgálniuk, hogy az 
ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek helyettesíthetők-e kevésbé szigorú 
kockázatcsökkentő intézkedéseket igénylő 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő 
szerekkel..

(17) Néhány hatóanyag esetleg csak akkor 
lehet elfogadható, ha ezeket széleskörű 
kockázatcsökkentő intézkedések mellett 
használják. Ezeket az anyagokat közösségi 
és nemzeti szinten kell megnevezni. A 
tagállamoknak meg kell vizsgálniuk az ilyen 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szereket, azzal a céllal, hogy azokat jóval 
kevésbé szigorú kockázatcsökkentő 
intézkedéseket igénylő hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szerekkel vagy 
alternatív nem vegyi mezőgazdasági 
növényvédelmi gyakorlatokkal ás 
módszerekkel helyettesítsék.

Or. en

Indokolás

A potenciálisan helyettesíthető anyagokat haladéktalanul meg kell vizsgálni, és 
biztonságosabb alternatívákkal kell felváltani. Ezzel azt kívánják elkerülni, hogy a 
potenciálisan helyettesíthető anyagokat tartalmazó termékek határozatlan ideig a piacon 
maradjanak. Lehetővé kell tenni, hogy nem vegyi alternatívákkal helyettesítsék a termékeket.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 166
(17a) preambulumbekezdés (új)

(17a) A nanotechnológiák tervezett 
termékeihez és melléktermékeihez 
kapcsolódó potenciális kockázatok 
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értékelésére szolgáló jelenlegi módszerek 
megfelelőségéről szóló, 2006. március 10-i 
jelentésében az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága (ÚÚAEKTB) rámutatott a 
kockázatértékeléshez szükséges 
ismeretekben megmutatkozó nagy 
hiányosságokra, beleértve a 
nanorészecskék jellemzését, a 
nanorészecskék észlelését és mérését, a 
nanorészecskék emberben és a 
környezetben való dózisválaszát, környezeti 
sorsát és perzisztenciáját, valamint a 
nanorészecskékhez kapcsolódó toxicitás és 
ökotoxicitás valamennyi szempontját is. A 
tudományos bizottság azt a következtetést 
vonta le, hogy a jelenlegi kockázatértékelési 
módszereket bizonyos mértékben 
módosítani kell ahhoz, hogy kezelni tudják 
a nanotechnológiához kapcsolódó 
veszélyeket, továbbá hogy különösen a 
jelenlegi toxikológiai és ökotoxikológiai 
módszerek nem mindig elégségesek a 
nanorészecskékkel kapcsolatban felmerülő 
összes kérdés kezeléséhez. E rendelet 
rendelkezéseinek biztosítaniuk kell, hogy a 
nanorészecskék megfelelő biztonsági 
értékelése feltétele legyen hatóanyagként 
való jóváhagyásuknak.

Or. en

Indokolás

A nanorészecskék kockázatértékeléséhez szükséges ismeretekben megmutatkozó nagy 
hiányosságokat, amire az ÚÚAEKTB is rámutatott, valamint azt a következtetésüket, hogy 
módosítani kell a jelenlegi módszereket, világosan meg kell fogalmazni. Ez következményekkel 
jár a nanorészecskék biztonsági értékelésére nézve is, aminek eredményeképpen külön 
rendelkezést kell beépíteni a rendeletbe a nanorészecskékről.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 167
(17b) preambulumbekezdés (új)
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(17b) Amennyiben az (új) (17a) 
preambulumbekezdésben előírányzott 
intézkedések versenyhátrányt okoznak 
azáltal, hogy egy tagállam megkülönbözteti 
a hazai érdekelt feleket, az érintett 
tagállamnak biztosítania kell, hogy ezt 
megfelelő módon ellentételezik.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 168
(19) preambulumbekezdés

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 
jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem
tartalmazhatnak.

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 
jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem 
tartalmazhatnak, és megadni ennek 
indokait. Ezt az információt a nyilvánosság 
számára elérhetővé kell tenni. A 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni a növényvédő szerekben felhasznált 
összes segédanyag részleteit is.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságnak joga van ismerni a segédanyagok kockázataira és a potenciális káros 
hatásaira vonatkozó információkat, mivel még ha nincsenek is jelen a peszticidtermékekben, 
jelen lehetnek a piacon kapható nem peszticidtermékekben. Ezért nyilvánosan elérhetőnek kell 
lennie az arra vonatkozó információknak, hogy mely segédanyagok nem használhatók fel a 
peszticidekben, és ennek mi az indoka. A peszticidekben felhasznált összes segédanyagnak 
ismertnek kell lennie a nyilvánosság előtt, és erre nem vonatkozhat üzleti titoktartás.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 169
(19) preambulumbekezdés

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 
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jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem 
tartalmazhatnak.

jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem 
tartalmazhatnak, és megadni ennek 
indokait. Ezt az információt a nyilvánosság 
számára elérhetővé kell tenni. A 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni a növényvédő szerekben felhasznált 
összes segédanyag részleteit is.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságnak joga van ismerni a segédanyagok kockázataira és a potenciális káros 
hatásaira vonatkozó információkat, ezek ugyanis jelen lehetnek a piacon kapható nem 
peszticidtermékekben. Ezért nyilvánosan elérhetőnek kell lennie az arra vonatkozó 
információknak, hogy mely segédanyagok nem használhatók fel a peszticidekben, és ennek mi 
az indoka.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 170
(19) preambulumbekezdés

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 
jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem 
tartalmazhatnak.

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy –
az érdekelt felek számára hozzáférhető –
jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem 
tartalmazhatnak, és megadni ennek 
indokait.

Or. en

Indokolás

A hatóanyagokhoz hasonlóan a nyilvánosságnak joga van megtudni, hogy mely segédanyagok 
nem használhatók fel peszticidtermékekben, és ennek indokait a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 171
(19) preambulumbekezdés
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(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 
jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem 
tartalmazhatnak.

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt elfogadni és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tenni egy 
jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek 
tartalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosságnak joga van ismerni a segédanyagok kockázataira és a potenciális káros 
hatásaira vonatkozó információkat. Ezért a peszticidekben felhasznált összes segédanyagnak 
ismertnek kell lennie a nyilvánosság előtt, és erre nem vonatkozhat üzleti titoktartás.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 172
(19) preambulumbekezdés

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 
jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem 
tartalmazhatnak.

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt készíteni egy 
jegyzéket azokról a segédanyagokról, 
amelyeket növényvédő szerek nem 
tartalmazhatnak, és megadni ennek 
indokait.

Or. en

Indokolás

A hatóanyagokhoz hasonlóan a nyilvánosságnak hozzáféréssel kell rendelkeznie az annak 
indokolásáról szóló alapvető információkhoz, hogy egy segédanyag miért nem használható fel 
növényvédő szerekben.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 173
(20) preambulumbekezdés

(20) Hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek sokféleképpen állíthatók össze és 
sokféle növényhez használhatók, különféle 
mezőgazdasági, ökológiai és éghajlati 

(20) Hatóanyagokat tartalmazó növényvédő 
szerek sokféleképpen állíthatók össze és 
sokféle növényhez használhatók, különféle 
mezőgazdasági, ökológiai és éghajlati 
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viszonyok között. A növényvédő szereket 
ezért a tagállamoknak kell engedélyezniük.

viszonyok között. A növényvédő szereket 
ezért a tagállamoknak kell engedélyezniük, 
és az engedélyeknek az egész EU-ban 
érvényesnek kell lenniük.

Or. de

Indokolás

A közép- és hosszú távú célkitűzés az, hogy egy valódi EU-engedélyt hozzanak létre, azaz az
egyik tagállamban kiadott engedély az összes többi tagállamban érvényes lenne. Ez az 
egyetlen módja annak, hogy létrejöhessen a növényvédő szerek működő belső piaca.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen and Chris Davies

Módosítás: 174
(21) preambulumbekezdés

(21) Az engedélyezést szabályozó 
rendelkezéseknek feltétlenül biztosítaniuk 
kell a magas szintű védelmet. A növényvédő 
szerek engedélyezésekor ezért az emberek 
vagy az állatok egészségének, valamint a 
környezetnek a védelme elsőbbséget kell, 
hogy élvezzen a növénytermesztés 
fejlesztésével szemben. Ennélfogva 
növényvédő szer forgalomba hozatala előtt 
igazolni kell, hogy az egyértelműen előnyös 
a növénytermesztés szempontjából és nincs 
káros hatása az emberek vagy az állatok 
egészségére, illetve nem terheli 
elfogadhatatlan módon a környezetet.

(21) Az engedélyezést szabályozó 
rendelkezéseknek feltétlenül biztosítaniuk 
kell a magas szintű védelmet. A növényvédő 
szerek engedélyezésekor ezért az emberek 
vagy az állatok egészségének, valamint a 
környezetnek és a vízforrásoknak a védelme 
elsőbbséget kell, hogy élvezzen a 
növénytermesztés fejlesztésével szemben.
Ennélfogva növényvédő szer forgalomba 
hozatala előtt igazolni kell, hogy az 
egyértelműen előnyös a növénytermesztés 
szempontjából és nincs káros hatása az 
emberek vagy az állatok egészségére, illetve 
nem terheli elfogadhatatlan módon a 
környezetet és a vízforrásokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás a vízforrások védelmének biztosítása érdekében szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 175
(21) preambulumbekezdés
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(21) Az engedélyezést szabályozó 
rendelkezéseknek feltétlenül biztosítaniuk 
kell a magas szintű védelmet. A növényvédő 
szerek engedélyezésekor ezért az emberek 
vagy az állatok egészségének, valamint a 
környezetnek a védelme elsőbbséget kell, 
hogy élvezzen a növénytermesztés 
fejlesztésével szemben. Ennélfogva 
növényvédő szer forgalomba hozatala előtt 
igazolni kell, hogy az egyértelműen előnyös 
a növénytermesztés szempontjából és nincs 
káros hatása az emberek vagy az állatok 
egészségére, illetve nem terheli 
elfogadhatatlan módon a környezetet.

(21) Az engedélyezést szabályozó 
rendelkezéseknek feltétlenül biztosítaniuk 
kell a magas szintű védelmet. A növényvédő 
szerek engedélyezésekor ezért az emberek 
vagy az állatok egészségének, valamint a 
környezetnek a védelme elsőbbséget kell, 
hogy élvezzen a növénytermesztés 
fejlesztésével szemben. Ennélfogva 
növényvédő szer forgalomba hozatala előtt 
igazolni kell, hogy annak nincs káros hatása 
az emberek egészségére, ideértve az 
érzékeny csoportokat is, vagy az állatok 
egészségére, illetve nem terheli 
elfogadhatatlan módon a környezetet.

Or. en

Indokolás

A rendelet prioritása, hogy biztosítsa az emberek és állatok egészségének és a környezetnek a 
magas szintű védelmét, aminek ezért teljes mértékben elsőbbséget kell élveznie a pénzügyi, 
gazdasági és más megfontolásokkal szemben.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 176
(24) preambulumbekezdés

(24) A felesleges párhuzamosságok 
elkerülése, az iparág és a tagállamok 
adminisztrációs terheinek csökkentése és a 
növényvédő szerek összehangoltabb 
beszerezhetőségének biztosítása érdekében a 
valamely tagállam által kiadott engedélyeket 
el kell fogadniuk más olyan tagállamoknak 
is, amelyekben az ökológiai és éghajlati 
viszonyok hasonlóak. Az Európai Unióban 
ezért engedélyezési zónákat kell kialakítani 
az ilyen viszonyok alapján, hogy a
kölcsönös elismerés lehetséges legyen.

(24) A felesleges párhuzamosságok 
elkerülése, az iparág és a tagállamok 
adminisztrációs terheinek csökkentése és a 
növényvédő szerek összehangoltabb 
beszerezhetőségének biztosítása érdekében a 
valamely tagállam által kiadott engedélyeket 
el kell fogadniuk más olyan tagállamoknak 
is, amelyekben az ökológiai és éghajlati 
viszonyok hasonlóak. Az Európai Unióban 
ezért engedélyezési zónákat kell kialakítani 
az ilyen viszonyok alapján, hogy valódi
kölcsönös elismerést valósítsanak meg.

Or. de
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Indokolás

EU-szintű engedélyezésre van szükség, hogy végül létrejöhessen a növényvédő szerek működő 
belső piaca. Az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni a felhasználás kiegészítő 
feltételeit és korlátozásait (pl. távolságbeli korlátozások, felhasználási tilalom bizonyos 
időszakokban stb.).

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 177
(24) preambulumbekezdés

(24) A felesleges párhuzamosságok 
elkerülése, az iparág és a tagállamok
adminisztrációs terheinek csökkentése és a 
növényvédő szerek összehangoltabb 
beszerezhetőségének biztosítása érdekében a 
valamely tagállam által kiadott engedélyeket 
el kell fogadniuk más olyan tagállamoknak 
is, amelyekben az ökológiai és éghajlati 
viszonyok hasonlóak. Az Európai Unióban 
ezért engedélyezési zónákat kell kialakítani 
az ilyen viszonyok alapján, hogy a 
kölcsönös elismerés lehetséges legyen.

(24) A felesleges párhuzamosságok 
elkerülése, az iparág és a tagállamok 
adminisztrációs terheinek csökkentése és a 
növényvédő szerek összehangoltabb 
beszerezhetőségének biztosítása érdekében a 
valamely tagállam által kiadott engedélyeket 
el kell fogadniuk más olyan tagállamoknak 
is, amelyekben a földrajzi viszonyok 
hasonlóak. Az Európai Unióban ezért 
engedélyezési zónákat kell kialakítani az 
ilyen viszonyok alapján, hogy a kölcsönös 
elismerés lehetséges legyen.

Or. pl

Indokolás

Pontosítás. Az éghajlati viszonyok és az ökológiai viszonyok eltérő alapon nyugszanak, mivel 
ez utóbbi hozzájárul az előbbi kialakulásához.
Ezek a viszonyok a földrajzi környezetből adódnak, amely egymással kölcsönösen 
összekapcsolódó elemek halmazaként értelmezendő (litoszféra, atmoszféra, hidroszféra, 
pedoszféra, antroposzféra), amely létrehozza azt az ökoszisztémát, ahol az élő szervezetek 
élőhelyeinek kialakulását meghatározó sajátos ökológiai feltételek bekövetkeznek.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 178
(24a) preambulumbekezdés (új)

(24a) A tagállamok engedélyezési 
övezetekre való felosztása tekintendő a 
növényvédő szerek integrált belső piacának 



PE 390.401v02-00 18/65 AM\672325HU.doc

Külső fordítás

HU

létrehozása felé tett első lépésnek, ahol a 
növényvédő szerekre vonatkozó engedély az 
egész EU-ban érvényes. A Bizottság 
rendszeresen jelentést ad ki a növényvédő 
szerek belső piacának létrehozása terén tett 
előrelépésekről. A Bizottság a belső piac 
mihamarabbi kialakulása érdekében 
javaslatokat terjeszt elő az intézkedésekre.

Or. de

Indokolás

EU-szintű engedélyezésre van szükség, hogy végül létrejöhessen a növényvédő szerek működő 
belső piaca. Az övezetek szerinti engedélyezés, amely szerint egy növényvédő szerre egy adott 
övezetre vonatkozóan az egyik tagállamban kiadott engedély minden tagállamban érvényes az 
ilyen övezetekre, az első lépést jelenti ebbe az irányba.

A növényvédő szerek belső piaca a cél. Ez azt jelenti, hogy az egyik tagállamban 
engedélyezett növényvédő szer automatikusan az egész EU-ban engedélyezettnek minősül.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 179
(26) preambulumbekezdés

(26) Kivételes esetekben a tagállamoknak 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
engedélyezzenek olyan növényvédő 
szereket, melyek nem felelnek meg az e 
rendeletben előírt feltételeknek, ha ez azért 
szükséges, mert olyan veszély vagy 
fenyegetés áll fenn a növénytermesztés 
tekintetében, mely semmilyen más eszközzel 
nem védhető ki. Az ilyen engedélyeket 
közösségi szinten is meg kell vizsgálni.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a prambulumbekezdést törölni kell, mivel nagyon nehéz meghatározni egy veszélyt vagy 
fenyegetést, és ez az eltérés mindenféle kivételre adhat okot, amit el kell kerülni.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 180
(26) preambulumbekezdés

(26) Kivételes esetekben a tagállamoknak 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
engedélyezzenek olyan növényvédő 
szereket, melyek nem felelnek meg az e 
rendeletben előírt feltételeknek, ha ez azért 
szükséges, mert olyan veszély vagy 
fenyegetés áll fenn a növénytermesztés 
tekintetében, mely semmilyen más eszközzel 
nem védhető ki. Az ilyen engedélyeket 
közösségi szinten is meg kell vizsgálni.

törölve

Or. en

Indokolás

Kevés értelme van szigorú előírásokat tartalmazó rendeletet elfogadni, ha az lehetőséget ad 
az előírásoktól való eltérésre, függetlenül attól, hogy kivételes esetekről van-e szó. Ezért ezt a 
prambulumbekezdést törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 181
(26) preambulumbekezdés

(26) Kivételes esetekben a tagállamoknak 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
engedélyezzenek olyan növényvédő 
szereket, melyek nem felelnek meg az e 
rendeletben előírt feltételeknek, ha ez azért 
szükséges, mert olyan veszély vagy 
fenyegetés áll fenn a növénytermesztés 
tekintetében, mely semmilyen más eszközzel 
nem védhető ki. Az ilyen engedélyeket 
közösségi szinten is meg kell vizsgálni.

(26) Kivételes esetekben lehetővé kell tenni, 
hogy engedélyezzenek olyan növényvédő 
szereket, melyek nem felelnek meg az e 
rendeletben előírt feltételeknek, ha ez azért 
szükséges, mert olyan veszély vagy 
fenyegetés áll fenn a növénytermesztés és az 
ökoszisztéma tekintetében, mely semmilyen 
más eszközzel nem védhető ki. Az ilyen 
ideiglenes engedélyeket közösségi szinten is 
meg kell vizsgálni.

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 182
(28) preambulumbekezdés

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell 
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével. A Tanácsnak 
az 1782/2003/EK rendelet III. 
mellékletében említett, jogszabályba foglalt 
gazdálkodási követelmények közé fel kell 
vennie az integrált növényvédelem elveit, 
ideértve a jó növényvédelmi gyakorlatot és 
a jó környezetvédelmi gyakorlatot is. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 
hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 
a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell 
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 
hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 
a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.

Or. de

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos új kötelezettség bevezetése elutasítandó.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 183
(28) preambulumbekezdés

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell 
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével. A Tanácsnak 
az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében 
említett, jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmények közé fel kell vennie az 
integrált növényvédelem elveit, ideértve a jó 
növényvédelmi gyakorlatot és a jó 
környezetvédelmi gyakorlatot is. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell 
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével és lehetőség 
szerint elsőbbséget adva a nem vegyi és 
természetes alternatíváknak. A Tanácsnak 
az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében 
említett, jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmények közé fel kell vennie az 
integrált növényvédelem elveit, ideértve a jó 
növényvédelmi gyakorlatot és a 



AM\672325HU.doc 21/65 PE 390.401v02-00

Külső fordítás

HU

hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 
a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.

növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereit is. 
Ezért gondoskodni kell egy átmeneti 
időszakról, hogy a tagállamok létre tudják 
hozni azokat a szükséges struktúrákat, 
melyek lehetővé teszik a növényvédő szerek 
felhasználói számára, hogy alkalmazzák az 
integrált növényvédelem elveit és a 
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi alternatíváit.

Or. en

Indokolás

Elsőbbséget kell kapnia a kártevő-szabályozás nem vegyi módszereinek, azaz azoknak a 
valóban megelőző és fenntartható megoldásoknak, amelyek sokkal inkább összhangban 
vannak a fenntartható növényvédelem célkitűzésével, mint a növények, rovarok és más 
életformák kiiírtására tervezett összetett vegyi anyagok igénybevétele, ami nem sorolható a 
fenntartható megoldások közé. A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk és ösztönözniük kell a 
növényvédelem és a kártevő- és termésszabályozás nem vegyi alternatíváinak széles körű
bevezetését.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen and Chris Davies

Módosítás: 184
(28) preambulumbekezdés

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell 
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével. A Tanácsnak 
az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében 
említett, jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmények közé fel kell vennie az 
integrált növényvédelem elveit, ideértve a jó 
növényvédelmi gyakorlatot és a jó 
környezetvédelmi gyakorlatot is. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 
hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 
a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket a rájuk kiadott 
engedélyek szerint kell használni, lehetőség 
szerint elsőbbséget adva a nem vegyi és 
természetes alternatíváknak. A Tanácsnak 
az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében 
említett, jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmények közé fel kell vennie a
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek 
elveit. Ezért gondoskodni kell egy átmeneti 
időszakról, hogy a tagállamok létre tudják 
hozni azokat a szükséges struktúrákat, 
melyek lehetővé teszik a peszticidhasználók 
számára, hogy alkalmazzák a 
növényvédelem és kártevő- és 
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termésszabályozás nem vegyi 
alternatíváinak elveit.

Or. en

Indokolás

Mindig elsőbbséget kell kapnia a kártevő-szabályozás nem vegyi módszereinek, azaz azoknak 
a valóban megelőző és fenntartható megoldásoknak, amelyek sokkal inkább összhangban 
vannak a fenntartható növényvédelem célkitűzésével, mint a növények, rovarok és más 
életformák kiiírtására tervezett összetett vegyi anyagok igénybevétele, ami nem sorolható a 
fenntartható megoldások közé. A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk és ösztönözniük kell a 
növényvédelem és a kártevő- és termésszabályozás nem vegyi alternatíváinak széles körű 
bevezetését.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 185
(28) preambulumbekezdés

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével. A Tanácsnak 
az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében 
említett, jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmények közé fel kell vennie az 
integrált növényvédelem elveit, ideértve a jó 
növényvédelmi gyakorlatot és a jó 
környezetvédelmi gyakorlatot is. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 
hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 
a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket a rájuk kiadott 
engedélyek szerint, kizárólag utolsó 
eszközként lehet használni, lehetőség szerint 
elsőbbséget adva a nem vegyi és természetes 
alternatíváknak. A Tanácsnak az 
1782/2003/EK rendelet III. mellékletében 
említett, jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmények közé fel kell vennie a 
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek 
elveit. Ezért gondoskodni kell egy átmeneti 
időszakról, hogy a tagállamok létre tudják 
hozni azokat a szükséges struktúrákat, 
melyek lehetővé teszik a növényvédő 
szereket használók számára, hogy 
alkalmazzák a növényvédelem és kártevő-
és termésszabályozás nem vegyi 
alternatíváinak elveit.

Or. en

Indokolás

Mindig elsőbbséget kell kapnia a kártevő-szabályozás nem vegyi módszereinek, azaz azoknak 
a valóban megelőző és fenntartható megoldásoknak, amelyek sokkal inkább összhangban 
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vannak a fenntartható növényvédelem célkitűzésével, mint a növények, rovarok és más 
életformák kiiírtására tervezett összetett vegyi anyagok igénybevétele, ami nem sorolható a 
fenntartható megoldások közé. A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk és ösztönözniük kell a 
növényvédelem és a kártevő- és termésszabályozás nem vegyi alternatíváinak széles körű 
bevezetését.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 186
(28) preambulumbekezdés

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen kell 
használni, az integrált növényvédelem 
elveinek figyelembe vételével. A Tanácsnak 
az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében 
említett, jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmények közé fel kell vennie az 
integrált növényvédelem elveit, ideértve a jó 
növényvédelmi gyakorlatot és a jó 
környezetvédelmi gyakorlatot is. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 
hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 
a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.

(28) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelme érdekében a 
növényvédő szereket helyesen, a rájuk 
kiadott engedélyek szerint kell használni, az 
integrált növényvédelem elveinek 
figyelembe vételével, lehetőség szerint 
elsőbbséget adva a nem vegyi és természetes 
alternatíváknak. A Tanácsnak az 
1782/2003/EK rendelet III. mellékletében 
említett, jogszabályba foglalt gazdálkodási 
követelmények közé fel kell vennie az 
integrált növényvédelem elveit, ideértve a jó 
növényvédelmi gyakorlatot és a jó 
környezetvédelmi gyakorlatot is. Ezért 
gondoskodni kell egy átmeneti időszakról, 
hogy a tagállamok létre tudják hozni azokat 
a szükséges struktúrákat, melyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek felhasználói 
számára, hogy alkalmazzák az integrált 
növényvédelem elveit.

Or. en

Indokolás

A pesztiocideket a rájuk vonatkozó új szigorú engedélyek szerint kell használni. Elsőbbséget 
kell adni a kártevő-szabályozás nem vegyi módszereinek.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 187
(31) preambulumbekezdés
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(31) A kísérletek és vizsgálatok nagy 
befektetést jelentenek. Ezt a befektetést a 
kutatás ösztönzése céljából védeni kell. 
Ennélfogva a valamely tagországban 
kérelmet benyújtó által végzett kísérleteket 
és vizsgálatokat védeni kell attól, hogy 
azokat másik kérelmező is felhasználhassa. 
Ennek a védelemnek azonban időben 
korlátozottnak kell lennie, hogy 
megmaradjon a verseny lehetősége. A 
védelemnek továbbá olyan kísérletekre és 
vizsgálatokra kell korlátozódnia, amelyek 
valóban szükségesek a szabályozás céljainak 
eléréséhez, elkerülendő, hogy a kérelmezők 
mesterségesen meghosszabbíthassák a 
védelem idejét azzal, hogy szükségtelenül új 
kísérletek és vizsgálatok eredményeit adják 
be.

(31) A kísérletek és vizsgálatok nagy 
befektetést jelentenek. Ezt a befektetést a 
kutatás ösztönzése céljából védeni kell. 
Ennélfogva a valamely tagországban 
kérelmet benyújtó által végzett kísérleteket 
és vizsgálatokat – kivéve azokat, amelyek 
gerinces állatokra vonatkozó 
állatkísérleteket vagy olyan egyéb 
vizsgálatokat foglalnak magukban, 
amelyekkel az állatkísérletek elkerülhetőek 
– védeni kell attól, hogy azokat másik 
kérelmező is felhasználhassa. Ennek a 
védelemnek azonban időben korlátozottnak 
kell lennie, hogy megmaradjon a verseny 
lehetősége. A védelemnek továbbá olyan 
kísérletekre és vizsgálatokra kell 
korlátozódnia, amelyek valóban szükségesek 
a szabályozás céljainak eléréséhez, 
elkerülendő, hogy a kérelmezők 
mesterségesen meghosszabbíthassák a 
védelem idejét azzal, hogy szükségtelenül új 
kísérletek és vizsgálatok eredményeit adják
be.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 188
(32) preambulumbekezdés

(32) Szabályokat kell lefektetni a 
párhuzamos tesztek és vizsgálatok elkerülése 
céljából. Különösen az olyan vizsgálatok 
ismétlését kell megtiltani, melyek gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járnak. Ebben 
az összefüggésben kötelezettséget kell 
előírni arra, hogy a gerinces állatokon 
végzett kísérletek eredményeihez méltányos 
feltételek mellett hozzá lehessen jutni. 
Ahhoz, hogy az érintettek tudják, milyen 
kísérleteket és vizsgálatokat végeztek már el 
mások, a tagállamoknak nyilvántartást kell 
vezetniük az ilyen vizsgálatokról még akkor 
is, ha azokra nem vonatkozik a kötelező 

(32) Szabályokat kell lefektetni a 
párhuzamos tesztek és vizsgálatok elkerülése 
céljából. Különösen az olyan vizsgálatok 
ismétlését kell megtiltani, melyek gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járnak. Ebben 
az összefüggésben kötelezettséget kell 
előírni arra, hogy a gerinces állatokon 
végzett kísérletek eredményeihez és más 
vizsgálatokhoz, amelyek révén az 
állatkísérletek elkerülhetőek, hozzá 
lehessen jutni. Ahhoz, hogy az érintettek 
tudják, milyen kísérleteket és vizsgálatokat 
végeztek már el mások, a tagállamoknak a 
Hatósághoz kell továbbítaniuk az összes 
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hozzáférés fent leírt rendszere. ilyen vizsgálatot még akkor is, ha azokra 
nem vonatkozik a kötelező hozzáférés fent 
leírt rendszere. A Hatóságnak egy központi 
adatbázist kell létesítenie ezen vizsgálatok 
számára..

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen and Chris Davies + Roberto Musacchio

Módosítás: 189
(34) preambulumbekezdés

(34) A tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására 
és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv vonatkozik a peszticidek 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére is. Ugyanakkor további, a 
növényvédő szerek használatának adott 
viszonyait figyelembe vevő konkrét 
szabályok indokoltak, hogy javuljon a 
növényvédő szerek felhasználóinak, a 
növények és növényi termékek 
fogyasztóinak és a környezetnek a védelme.

(34) A tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására 
és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv vonatkozik a peszticidek 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére is. Ugyanakkor további, a 
növényvédő szerek használatának adott 
viszonyait figyelembe vevő konkrét 
szabályok indokoltak, hogy javuljon a 
növényvédő szerek felhasználóinak, a 
növények permetezésén keresztül a 
növényvédő szereknek potenciálisan kitett a 
lakosoknak és járókelőknek, valamint a 
növények és növényi termékek 
fogyasztóinak és a környezetnek a védelme.

Or. en

Indokolás

Védeni kell a népesség összes olyan különböző alcsoportját, amelyek ki vannak téve a 
peszticidexpozíció kockázatának. Ide tartoznak az üzleti és nem üzleti felhasználók, a lakosok, 
járókelők, munkavállalók, egyes érzékeny csoportok és fogyasztók, akik a levegőn, 
élelmiszeren, takarmányon, vízen és a környezeten keresztül közvetlenül vagy közvetve ki 
vannak téve a növényvédő szereknek. Valamennyi lényeges expozíciós tényezőt be kell vonni 
az egyes csoportokra vonatkozó expozíciós számításokba az expozíció- és kockázatértékelés
során. 
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 190
(34) preambulumbekezdés

(34)A tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására 
és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv vonatkozik a peszticidek 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére is. Ugyanakkor további, a 
növényvédő szerek használatának adott 
viszonyait figyelembe vevő konkrét 
szabályok indokoltak, hogy javuljon a 
növényvédő szerek felhasználóinak, a 
növények és növényi termékek 
fogyasztóinak és a környezetnek a védelme.

(34) A tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására 
és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv vonatkozik a peszticidek 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére is. Ugyanakkor indokolt a 
Bizottság jogalkotási javaslatai alapján 
olyan egyedi jogszabályokat elfogadni, 
amely figyelembe veszik a növényvédő 
szerek használatának adott viszonyait, hogy 
javuljon a növényvédő szerek 
felhasználóinak, a növények permetezésén 
keresztül a peszticideknek potenciálisan 
kitett a lakosoknak és járókelőknek, 
valamint a növények és növényi termékek 
fogyasztóinak és a környezetnek a védelme.

Or. en

Indokolás

Védeni kell a népesség összes olyan különböző alcsoportját, amelyek ki vannak téve a 
peszticidexpozíció kockázatának. Ide tartoznak az üzleti és nem üzleti felhasználók, a lakosok, 
járókelők, munkavállalók, egyes érzékeny csoportok és fogyasztók, akik a levegőn, 
élelmiszeren, takarmányon, vízen és a környezeten keresztül közvetlenül vagy közvetve ki 
vannak téve a növényvédő szereknek. Valamennyi lényeges expozíciós tényezőt be kell vonni 
az egyes csoportokra vonatkozó expozíciós számításokba az expozíció- és kockázatértékelés
során.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter + Hegyi Gyula and 
Christa Klaß

Módosítás: 191
(35) preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A peszticidek kockázata nem csak a felhasználók számára jelent veszélyt, hanem a 
nyilvánosságra is, ezért a reklámok nem vezethetik félre a nyilvánosságot, a peszticidtermékek 
pedig nem téveszthetik meg a felhasználókat és a nyilvánosságot.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen and Chris Davies

Módosítás: 192
(35) preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A peszticidekkel és peszticidtermékekkel kapcsolatos reklámok nem vezethetik félre a 
felhasználókat vagy a nyilvánosságot.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 193
(36) preambulumbekezdés

(36) Az emberek és az állatok egészségének, 
és a környezetnek a jobb védelme céljából 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
növényvédő szerek használatának 
nyilvántartásáról és az e használatról szóló 
tájékoztatásról, hogy nyomon lehessen 
követni a káros anyagok lehetséges 
jelenlétét, növelendő ellenőrzésük és 
mérésük hatékonyságát, és csökkentendő a 
vízminőség figyelésének költségeit.

törölve

Or. de
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Indokolás

Ez nem tartozik a rendelet alkalmazási körébe. Az ellenőrzések és a nyilvántartások 
elkészítése továbbra is a peszticidek fenntarható használatára irányuló tematikus stratégia 
részét képezik.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen and Chris Davies

Módosítás: 194
(36) preambulumbekezdés

(36) Az emberek és az állatok egészségének, 
és a környezetnek a jobb védelme céljából 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
növényvédő szerek használatának 
nyilvántartásáról és az e használatról szóló 
tájékoztatásról, hogy nyomon lehessen 
követni a káros anyagok lehetséges 
jelenlétét, növelendő ellenőrzésük és 
mérésük hatékonyságát, és csökkentendő a 
vízminőség figyelésének költségeit.

(36)Az emberek és az állatok egészségének, 
és a környezetnek a jobb védelme céljából 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
növényvédő szerek használatának hektárban 
megadott földterület- és termelésspecifikus 
nyilvántartásáról és az e használatról szóló 
nyilvánosan elérhető tájékoztatásról, hogy 
nyomon lehessen követni a káros anyagok 
lehetséges jelenlétét, növelendő ellenőrzésük 
és mérésük hatékonyságát, és csökkentendő 
a vízminőség figyelésének költségeit. Az 
összegyűjtött információkat a „peszticid 
útlevél” számára is hasznosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy a peszticidek 
alkalmazása a táplálékláncban és a 
vízforrásokban nyomon követhető legyen.

Or. en

Indokolás

Ez az átláthatóságot növelné. Külön ösztönözné a peszticidek alkalmazásának csökkentését, 
ha az adatokat olyan peszticid útlevél formájában tennék közzé, amely az adott terméknél 
felhasznált minden peszticidre vonatkozó információt tartalmaz. Számos nagyobb 
kiskereskedő megköveteli az ilyen útlevelet annak érdekében, hogy képes legyen megfelelni a 
fogyasztók igényeinek. Ez a módosítás csupán a „vízforrások” kifejezéssel egészíti ki az 
előadó által javasolt módosítást.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 195
(36) preambulumbekezdés
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(36) Az emberek és az állatok egészségének, 
és a környezetnek a jobb védelme céljából 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
növényvédő szerek használatának 
nyilvántartásáról és az e használatról szóló 
tájékoztatásról, hogy nyomon lehessen 
követni a káros anyagok lehetséges 
jelenlétét, növelendő ellenőrzésük és 
mérésük hatékonyságát, és csökkentendő a 
vízminőség figyelésének költségeit.

(36) Az emberek és az állatok egészségének, 
és a környezetnek a jobb védelme céljából 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
növényvédő szerek használatának 
nyilvántartásáról és az e használatról szóló 
tájékoztatásról, és ezeket kérésre az érdekelt 
felek, mint például a lakosok és járókelők 
rendelkezésére kell bocsátani, hogy nyomon 
lehessen követni a káros anyagok lehetséges 
jelenlétét, növelendő ellenőrzésük és 
mérésük hatékonyságát, és csökkentendő a 
vízminőség figyelésének költségeit.
Figyelembe véve az egészségre gyakorolt 
krónikus hosszú távú hatásokat, ezeket a 
nyilvántartásokat legalább 30 évig meg kell 
őrizni.

Or. en

Indokolás

Ezen információk elérhetősége létfontosságú mindazon személyek helyes megítélése és 
megfelelő kezelése szempontjából, akik a káros egészségi hatásoktól szenvednek, ezért a 
nyilvánosság jogosult hozzáférni az azokra a vegyi anyagokra vonatkozó információkhoz, 
amelyeknek ki van téve, ahogyan orvosaik és más orvosi tanácsadók is jogosultak erre. 
Figyelembe véve az egészségre gyakorolt krónikus hosszú távú hatásokat, ezeket a 
nyilvántartásokat legalább 30 évig meg kell őrizni.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 196
(36) preambulumbekezdés

(36) Az emberek és az állatok egészségének, 
és a környezetnek a jobb védelme céljából 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
növényvédő szerek használatának 
nyilvántartásáról és az e használatról szóló 
tájékoztatásról, hogy nyomon lehessen 
követni a káros anyagok lehetséges 
jelenlétét, növelendő ellenőrzésük és 
mérésük hatékonyságát, és csökkentendő a 
vízminőség figyelésének költségeit.

(36) Az emberek és az állatok egészségének, 
és a környezetnek a jobb védelme céljából 
rendelkezéseket kell megállapítani a 
növényvédő szerek használatának 
nyilvántartásáról és az e használatról szóló 
tájékoztatásról, hogy nyomon lehessen 
követni a káros anyagok lehetséges 
jelenlétét, növelendő ellenőrzésük és 
mérésük hatékonyságát, és csökkentendő a 
vízminőség figyelésének költségeit.
Figyelembe véve az egészségre gyakorolt 
krónikus hosszú távú hatásokat, ezeket a 
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nyilvántartásokat legalább 20 évig meg kell 
őrizni.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az egészségre gyakorolt krónikus hosszú távú hatásokat, az információs 
nyilvántartásokat legalább 20 évig meg kell őrizni.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 197
(37) preambulumbekezdés

(37) A növényvédő szerek forgalmazásának
és használatának tekintetében az 
ellenőrzésekről és felügyeletről szóló 
rendelkezéseknek biztosítaniuk kell az e 
rendeletben lefektetett előírások helyes, 
biztonságos és összehangolt alkalmazását, 
hogy megvalósuljon az emberek és az 
állatok egészségének, és a környezetnek a 
magas szintű védelme.

(37) A növényvédő szerek forgalmazásának 
és használatának tekintetében a 
tagállamoknak ellenőrzéseket és 
felügyeletet kell végezniük, hogy biztosítsák 
az e rendeletben lefektetett előírások 
teljesítését, hogy megvalósuljon az emberek 
és az állatok egészségének, és a 
környezetnek a magas szintű védelme.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 198
(38) preambulumbekezdés

(38) A takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok 
kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés 
ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 
2004. április 29-i 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet ellenőrző 
intézkedéseket ír elő a növényvédő szerek 
használatára az élelmiszer-előállítás összes 
szakaszában, ideértve a növényvédő szerek 
használatának nyilvántartását is. Hasonló 

(38) A takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok 
kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés 
ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 
2004. április 29-i 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet ellenőrző 
intézkedéseket ír elő a növényvédő szerek 
használatára az élelmiszer-előállítás összes 
szakaszában, amennyiben a növényvédő 
szereket közvetlenül az élelmiszer-
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szabályoknak kell vonatkozniuk a 
882/2004/EK rendelet hatályán kívül eső 
növényvédő szerek tárolására és 
használatára..

előállításban használják fel, ideértve a 
növényvédő szerek használatának 
nyilvántartását is.

Or. de

Indokolás

A 882/2004/EK rendeletnek semmi köze a növényvédő szerekhez.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen and Chris Davies

Módosítás: 199
(39) preambulumbekezdés

(39) Biztosítani kell a szoros koordinációt 
más közösségi jogszabályokkal, különösen a 
növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-
maradékok határértékéről, valamint a 
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel, és 
a géntechnológiával módosított szervezetek 
zárt rendszerben történő felhasználásával és 
szándékos kibocsátásával kapcsolatba kerülő 
dolgozók, illetve más személyek védelméről 
szóló közösségi jogszabályokkal.

(39) Az e rendeletben előírt rendelkezéseket 
az érvényes közösségi jogszabályok, 
különösen a peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
…/…/.. európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1, a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2, a növényi 
és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-
maradékok határértékéről, valamint a 
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, és a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
zárt rendszerben történő felhasználásával és 
szándékos kibocsátásával kapcsolatba kerülő 
dolgozók, illetve más személyek védelméről 
szóló közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül kell alkalmazani.
1  HL L ...
2 HL L 327., 2000.12.22, 1. o. A 2455/2001/EK 
határozattal (HL L 331., 2001.12.15., 1. o.)
módosított irányelv.

Or. en
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Indokolás

A kapcsolódó jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 200
(44) preambulumbekezdés

(44) A tagállamoknak kell kijelölniük a 
megfelelő nemzeti illetékes hatóságokat.

(44) Ezen irányelv végrehajtása céljából a
tagállamoknak kell kijelölniük a megfelelő 
nemzeti illetékes hatóságokat.

Or. pl

Indokolás

Az eredeti szöveg nem állapítja meg, hogy a tagállamoknak miért kell kijelölniük ezeket a 
hatóságokat. Az irányelv 72. cikke körvonalazza e hatóságok feladatait, amelyek közé az 
információgyűjtés, az irányelv végrehajtásának nyomon követése, a jelentéstétel és a 
jogalkotási koordináció tartoznak.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 201
1. cikk

Tárgy Tárgy és cél
E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

(1) E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

A rendelet szabályokat állapít meg egyrészt 
azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

(2) A rendelet szabályokat állapít meg 
egyrészt azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

(3) E rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 
emberek és állatok egészségének, mind a 
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környezet magas szintű védelmét.
(4) Ez a rendelet az elővigyázatosság elvén 
alapul annak biztosítása érdekében, hogy a 
forgalomba hozott anyagok vagy termékek 
ne gyakoroljanak káros hatást az emberi 
egészségre vagy a környezetre.
(5) E rendelet célja továbbá a növényvédő 
szerek forgalomba hozatalára vonatkozó 
szabályok harmonizálása, hogy a 
különböző tagállamok gazdálkodói körében 
harmonizálják a növényvédő szerek 
elérhetőségét.

Or. en

Indokolás

A rendelet célját, tárgyát és alapvető elveit az 1. cikkben kell meghatározni, nem csak a 
rendelet preambulumbekezdéseiben.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás: 202
1. cikk

E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

(1) E rendelet szabályokat állapít meg a 
kereskedelmi formában kapható növényvédő 
szerek Közösségen belüli engedélyezésére, 
forgalomba hozatalára, használatára és 
ellenőrzésére.

A rendelet szabályokat állapít meg egyrészt 
azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

(2) A rendelet szabályokat állapít meg 
egyrészt azoknak a hatóanyagoknak, 
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jóváhagyására, amelyek 
előfordulhatnak a növényvédő szerekben 
vagy amelyekből azok állhatnak, másrészt a 
hatásjavítókra és segédanyagokra.

(3) A peszticidek korlátozása vagy betiltása 
során a tagállamok nem akadályozhatók 
meg az elővigyázatosság elvének 
alkalmazásában.
(4) A tagállamok létrehozhatják az 
ivóvízforrások védelme céljából 



PE 390.401v02-00 34/65 AM\672325HU.doc

Külső fordítás

HU

szükségesnek ítélt peszticidmentes 
övezeteket. Ezek a peszticidmentes övezetek 
kiterjedhetnek az egész tagállamra.
(5) A tagállamok betilthatják az EU-
engedéllyel rendelkező peszticidek 
használatát vagy forgalmazását, ha 
megállapítják, hogy azok mérhető 
mennyiségben vannak jelen a gyökérzónán 
kívül.

Or. dada

Indokolás

A (3) bekezdés minimumszabályokká teszi e rendelet rendelkezéseit, lehetővé téve ezáltal a 
tagállamok számára, hogy lépést tartsanak a peszticidek fejlődésével.

A (4) és (5) bekezdés annak biztosításában töltenek be fontos szerepet, hogy a talajvízről szóló 
irányelvben szavatolt vívmányokat az ivóvíz védelme érdekében átvegyék ebbe a rendeletbe.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 203
2. cikk (2) bekezdés

(2) E rendelet alkalmazandó azokra az 
anyagokra – ideértve a 
mikroorganizmusokat és vírusokat is –, 
melyek általánosan vagy specifikusan hatnak 
kártékony organizmusok ellen, vagy pedig a 
növényekre, növényrészekre vagy növényi 
termékekre – a továbbiakban: hatóanyagok.

(2) E rendelet alkalmazandó azokra az 
anyagokra – ideértve a 
mikroorganizmusokat és vírusokat is –, 
melyek általánosan vagy specifikusan hatnak 
kártékony organizmusok ellen, vagy pedig a 
növényekre, növényrészekre vagy növényi 
termékekre – a továbbiakban: hatóanyagok. 
Nem alkalmazandó azonban olyan mikro-
organizmusokra, vírusokra, feromonokra 
és biológiai termékekre, amelyekre 
korábban sajátos, biológiai ellenőrzés alatt 
álló termékekre vonatkozó rendeletet 
fogadtak el.

Or. en

Indokolás

Nyomatékosítani kell, hogy e rendeletben a szintetikus növényvédő szerek káros hatásainak 
csökkentésére tervezett rendelkezések nem minden esetben alkalmasak a kockázatok és a 
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biológiailag ellenőrzött anyagok lehetséges hatásainak felmérésére. Az ilyen termékek sajátos 
tulajdonságainak figyelembe vétele érdekében gondoskodni kell a biológiai ellenőrzés alatt 
álló termékekről szóló rendeletről.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 204
2. cikk (2) bekezdés

(2) E rendelet alkalmazandó azokra az 
anyagokra – ideértve a 
mikroorganizmusokat és vírusokat is –, 
melyek általánosan vagy specifikusan hatnak 
kártékony organizmusok ellen, vagy pedig a 
növényekre, növényrészekre vagy növényi 
termékekre – a továbbiakban: hatóanyagok.

(2) E rendelet alkalmazandó azokra az 
anyagokra – ideértve a 
mikroorganizmusokat és vírusokat, köztük a 
géntechnológiával módosított 
mikroorganizmusokat is –, melyek 
általánosan vagy specifikusan hatnak 
kártékony organizmusok ellen, vagy pedig a 
növényekre, növényrészekre vagy növényi 
termékekre – a továbbiakban: hatóanyagok.

Or. pl

Indokolás

Bár az irányelv 51. cikkének (3) bekezdése kizárja a géntechnológiával módosított 
mikroorganizmusokra kiterjedő kutatásokat, ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem 
használnak géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat.
A Bizottság a későbbiekben dönthet úgy, hogy engedélyezi a 2001/18/EK irányelv szerinti 
géntechnológiával módosított szervezetek kutatását.
Az irányelv 47. cikke foglalkozik a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat 
tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozataláról.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 205
3. cikk 2. pont

2. „anyag”: 2. „anyag”:

kémiai elemek és azok vegyületei, 
természetes előfordulási formájukban vagy 
mesterségesen előállítva, beleértve azokat a 
szennyezőanyagokat is, amelyek 
elkerülhetetlenül keletkeznek az előállítási 
eljárás során;

kémiai elemek és azok vegyületei, 
természetes előfordulási formájukban vagy 
mesterségesen előállítva, beleértve azokat a 
szennyezőanyagokat is, amelyek 
elkerülhetetlenül keletkeznek az alkalmazott 
előállítási eljárás során;
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Or. pl

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 206
3. cikk 2a. pont (új)

2a. „hatóanyag”
olyan anyag – beleértve annak a 
felhasználási fázis során anyagcserével 
keletkező minden változatát –, 
mikroorganizmus és vírus, amely általános 
vagy sajátos hatást gyakorol 
célszervezetekre vagy növényekre, növények 
részeire vagy növényi termékekre;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 207
3. cikk 3. pont

3. „készítmény”: 3. „készítmény”:
növényvédő szerként vagy hatásjavítóként 
való használatra szánt, kettő vagy több 
anyagból készült keverék;

növényvédő szerként vagy hatásjavítóként 
való használatra szánt, kettő vagy több 
anyagból – amelyek közül legalább az egyik 
hatóanyag – készült keverék vagy oldat;

Or. pl

Indokolás

A „készítmény” fogalommeghatározásának nem csak a keverékekre kell kiterjednie (kompozit 
anyagok, amelyek egyszerű fizikai eszközökkel – szűrőpapír, mechanikai szétválasztás, 
centrifugálás – könnyen szétválaszthatók összetevő elemeikre), hanem a különböző 
tulajdonságokkal rendelkező oldatokra is (homogén anyagok).
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 208
3. cikk 4. pont

4. „problémás anyag”: 4. „problémás anyag”:

minden olyan anyag, mely természetéből 
következően képes károsan hatni emberekre, 
állatokra vagy a környezetre, és növényvédő 
szerben elegendő koncentrációban van 
jelen vagy keletkezik ahhoz, hogy 
fennálljon ilyen hatások kockázata;

minden olyan anyag, mely természetéből 
következően képes károsan hatni emberekre,
állatokra vagy a környezetre;

az ilyen anyagok közé tartoznak, a teljesség 
igénye nélkül, a 67/548/EGK tanácsi 
irányelv szerint veszélyesnek minősített, és a 
növényvédő szerben olyan koncentrációban 
jelenlévő anyagok, amely miatt a 
növényvédő szer az 1999/45/EK irányelv 3. 
cikke szerint veszélyesnek tekintendő;

az ilyen anyagok közé tartoznak, a teljesség 
igénye nélkül, a 67/548/EGK tanácsi 
irányelv szerint veszélyesnek minősített
anyagok, amelyek az 1999/45/EK irányelv 
3. cikke szerint veszélyesnek tekintendők.

Problémás anyagnak tekintendő minden 
olyan anyag, amely rákkeltő, mutagén, 
endokrin zavarokat okozó, neurotoxikus, 
immunotoxikus, reproduktív toxicitást 
okozó, genotoxikus vagy bőrszenzibilizáló 
képességgel rendelkezik vagy rendelkezhet; 

Or. en

Indokolás

A problémás anyagok közé tartozik minden olyan anyag, amely káros hatást gyakorolhat az 
emberek vagy az állatok egészségére vagy a környezetre. Ilyenek a rákkeltő, mutagén, 
endokrin zavarokat okozó, neurotoxikus, immunotoxikus, reproduktív toxicitást okozó, 
genotoxikus vagy bőrszenzibilizáló képességgel rendelkező anyagok.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 209
3. cikk 4a. pont (új)

4a. „árucikk”
olyan tárgy, amely az előállítás során a 
funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb 
mértékben meghatározó különleges formát, 
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felületet vagy alakot kap;

Or. en

Indokolás

E rendeletnek nem csak magukkal a hatóanyagokkal és a növényvádő szerekkel kell 
foglalkoznia, hanem rendelkeznie kell az „árucikkekről” is, amelyek ilyen anyagokat 
tartalmazhatnak (pl. textíliák). Az itt javasolt fogalommeghatározás megegyezik a REACH 
szerint elfogadott fogalommeghatározással.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 210
3. cikk 4a. pont (új)

4a. „reklám”:
a nyomtatott vagy elektronikus médián 
keresztül a növényvédő szerek 
értékesítésének vagy felhasználásának 
promóciója az engedély jogosultjától, a 
növényvédő szert forgalomba helyező 
személytől és azok megbízottjaitól eltérő 
személyek számára;

Or. en

Indokolás

A módosítás a végrehajtás érdekében szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 211
3. cikk 5. pont

5. „növény”: 5. „növény”:
élő növény és növények élő részei, beleértve
a friss zöldséget, gyümölcsöt és magvakat;

élő növény és növények élő részei, valamint 
vetőmagvak, különösen a következők: friss 
zöldség, gyümölcs, virágok, levelek, 
hajtások, élő pollen, magról nevelt 
növények, gumók és gyökerek;
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Or. pl

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 212
3. cikk 5. pont

5. „növény”: 5. „növény”:

élő növény és növények élő részei, beleértve 
a friss zöldséget, gyümölcsöt és magvakat;

élő növény és növények élő részei, beleértve 
a friss zöldséget, gyümölcsöt, gyökereket és 
magvakat;

Or. en

Indokolás

A fogalmommeghatározásban pontosítani kell, hogy a gyökér része a növénynek.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies and Roberto 
Musacchio

Módosítás: 213
3. cikk 7a. pont (új)

7a. „alacsony kockázat”
olyan természetű kockázat, amelynél nem 
valószínű, hogy potenciálisan káros hatást 
gyakorol az emberekre, állatokra vagy a 
környezetre;

Or. en

Indokolás

A fogalomeghatározás ahhoz szükséges, egyértelművé tegyék az alacsony kockázatú 
hatóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseket.
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Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter

Módosítás: 214
3. cikk 9. pont

9. „forgalomba hozatal”: 9. „forgalomba hozatal”:

növényvédő szer készen tartása a 
Közösségen belüli eladás céljára, beleértve 
az eladásra, vagy az átruházás ingyenes vagy 
ellenérték fejében történő bármely más 
formájára történő felkínálást, és magát az 
eladást, a forgalmazást és az átruházás más 
formáit; növényvédő szer szabad 
forgalomba bocsátása a Közösség területén 
e rendelet értelmezése szerinti forgalomba 
hozatalnak tekintendő.

növényvédő szer készen tartása a 
Közösségen belüli eladás céljára, beleértve 
az eladásra, vagy az átruházás ingyenes vagy 
ellenérték fejében történő bármely más 
formájára történő felkínálást, és magát az 
eladást, a forgalmazást és az átruházás más 
formáit; növényvédő szer behozatala a 
Közösségbe e rendelet értelmezése szerinti 
forgalomba hozatalnak tekintendő.

Or. en

Indokolás

Pontosítás: A rendelkezés második része a behozatalra vonatkozik, nem pedig általában a 
szabad forgalomba bocsátásra.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 215
3. cikk 9a. pont (új)

9a. „párhuzamos kereskedelem”
Egy növényvédő szer behozatala olyan 
tagállamból, ahol a terméket a 91/414/EGK 
irányelv vagy e rendelet feltételei szerint 
engedélyezték, azzal a céllal, hogy azt az 
importáló tagállam piacán hozzák 
forgalomba, ahol a növényvédő szert vagy 
egy azonos refrenciaterméket a 
91/414/EGK irányelv vagy e rendelet 
feltételei szerint engedélyezték.

Or. en

Indokolás

Világos fogalommeghatározásra, valamint harmonizált közösségi minimumszabályokra van 
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szükség, amelyek szabályozzák a növényvédő szerek párhuzamos kereskedelmen keresztül 
történő forgalomba hozatalát.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 216
3. cikk 9a. pont (új)

9a. „reklám”:
a nyomtatott vagy elektronikus médián 
keresztül a növényvédő szerek 
értékesítésének vagy felhasználásának 
promóciója (az engedély jogosultjától, a 
növényvédő szert forgalomba helyező 
személytől és azok megbízottjaitól eltérő 
személyek számára);

Or. en

Indokolás

A módosítás a végrehajtás érdekében szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 217
3. cikk 9b. pont (új)

9b. „azonos”:
a növényvédő szerek azonosnak 
tekintendők, ha:
• azonos eredetűek;
• ugyanaz a vállalat vagy egy kapcsolt 
vállalkozás gyártotta, illetve licenc alapján 
gyárották („gyártóazonosság”); és
• legalább ugyanazon összetétel szerint, 
ugyanazon hatóanyag-összetevők 
felhasználásával gyártották, és ugyanolyan 
hatásuk van, kellően figyelembe véve 
különösen a mezőgazdasággal, az emberi 
egészséggel, a növényegészségüggyel és a 
környezettel kapcsolatos feltételek terén 



PE 390.401v02-00 42/65 AM\672325HU.doc

Külső fordítás

HU

meglévő eltéréseket, különösen az éghajlati 
viszonyokat.

Or. en

Indokolás

A párhuzamos kereskedelmre vonatkozó szabályokhoz kapcsolódóik: a növényvédő szerek 
párhuzamos kereskedelmen keresztül történő forgalomba hozatalára vonatkozó egyszerűsített 
szabályok csak akkor alkalmazandók, ha az importált termék azonos az engedélyezett 
termékkel; ez indokolja a javasolt fogalommeghatározást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 218
3. cikk 10. pont

10. „növényvédő szer engedélyezése”: 10. „növényvédő szer engedélyezése”:
olyan igazgatási rendelkezés, amellyel egy 
tagállam illetékes hatósága engedélyezi a 
növényvédő szer forgalomba hozatalát a 
tagállam területén;

olyan igazgatási rendelkezés, amellyel egy 
tagállam illetékes hatósága engedélyezi a 
növényvédő szer forgalomba hozatalát egy 
övezeten belül;

Or. de

Indokolás

EU-szintű engedélyezésre van szükség, hogy végül létrejöhessen a növényvédő szerek működő 
belső piaca.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 219
3. cikk 11a. pont (új)

11a. „importőrök”
a növényvédő szerek importőrei azok a 
személyek, akik kereskedelmi célból 
importálják ezeket a termékeket.

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 220
3. cikk 13. pont

13. „környezet”: 13. „környezet”:

víz (ideértve a felszín alatti és a felszíni 
vizeket, az átmeneti vízfolyásokat és a parti 
vizeket), talaj, levegő, föld, a növény- és 
állatvilág vadon élő fajai, és a köztük lévő 
kölcsönhatások, illetve ezek és más élő 
szervezetek közötti kölcsönhatások;

geológiai és topográfiai sajátosságok, víz 
(ideértve a felszín alatti és a felszíni vizeket, 
az átmeneti vízfolyásokat és a parti vizeket), 
talaj, levegő, föld, a növény- és állatvilág 
vadon élő fajai, és a köztük lévő 
kölcsönhatások, illetve ezek és más élő 
szervezetek közötti kölcsönhatások;

Or. pl

Indokolás

Fogalmi módosítás. A környezet nem csupán vízből, levegőből és talajból tevődik össze, 
hanem a kőzetképződményekből (geológia) és a földterület fekvéséből is (topográfia). Az a 
mélység, ameddig az ezen irányelvben szabályozott anyagok behatolnak a földbe, az érintett 
felszín alatti kőzetek típusától és annak tulajdonságaitól függ (pl. áteresztőképesség). A 
növényvédő szerek mélyebben és gyorsabban szivárognak le a homokban és a nagy 
áteresztőképességű közetekben, az áthatolhatatlan közetekben (pl. gránit, bazalt) pedig 
kevésbé mélyen és gyorsan. A topográfia szintén befolyásolja az oldott növényvédő szerek 
áramlását, amely nem ugyanúgy történik a lapos alacsonyan fekvő területeken (pl. folyók 
deltatorkolatai) mint a meredek lejtős területeken, ahol a lefolyás jelentős mértékű.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 221
3. cikk 13a. pont (új)

13a. „egészség”: a teljes fizikai és mentális 
jólét állapota, és nem csupán betegség vagy 
fogyatékosság hiánya;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 222
3. cikk 14. pont
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14. „integrált növényvédelem”: törölve
a növényi betegségek elleni összes 
rendelkezésre álló technika gondos 
mérlegelése, majd ezt követően az olyan 
megfelelő intézkedések integrálása, melyek 
csökkentik a kártevő-populációk 
kifejlődésének lehetőségét, ugyanakkor a 
növényvédő szerek alkalmazását és más 
beavatkozásokat a gazdaságilag indokolt 
szinten tartják, valamint csökkentik vagy a 
lehető legkisebb szinten tartják az emberi 
egészséget vagy a környezetet fenyegető
kockázatokat. Az integrált növényvédelem 
az egészséges növény olyan fejlődésére 
helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető legkisebb 
mértékű legyen a mezőgazdasági/ökológiai 
rendszerek megzavarása, valamint elősegíti 
növényi betegségek természetes módon 
történő leküzdését;

Or. pl

Indokolás

Az integrált növényvédelmet a fenti módon az USA-ban alkalmazzák, azonban nem 
szabványosították, és alkalmazása sehol a világon nem kötelező.

Az „integrált növényvédelem” fogalommeghatározása az ISO 9000 minőségi 
szabványsorozaton és az ISO 14000 környezetgazdálkodási szabványokon alapul. A fenti 
fogalommeghatározás azonban nem tartalmazza a szabványosításhoz szükséges alapvető 
részletes adatokat, mint például a cél, módszerek és az eljárások, amelyeket az ISO 
szabványok részletesen szabályoznak. Amíg ebben a tárgyban létre nem jön az összes ilyen 
információt magában foglaló normatív dokumentum, nincs értelme beépíteni a szövegbe ezt a 
fogalommeghatározást.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 223
3. cikk 14. pont

14. „integrált növényvédelem”: 14. „integrált növényvédelem”:
a növényi betegségek elleni összes 
rendelkezésre álló technika gondos 
mérlegelése, majd ezt követően az olyan 
megfelelő intézkedések integrálása, melyek 

a növényi betegségek elleni összes 
rendelkezésre álló technika gondos 
mérlegelése, majd ezt követően az olyan 
megfelelő intézkedések integrálása, melyek 
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csökkentik a kártevő-populációk 
kifejlődésének lehetőségét, ugyanakkor a 
növényvédő szerek alkalmazását és más 
beavatkozásokat a gazdaságilag indokolt 
szinten tartják, valamint csökkentik vagy a 
lehető legkisebb szinten tartják az emberi 
egészséget vagy a környezetet fenyegető 
kockázatokat. Az integrált növényvédelem 
az egészséges növény olyan fejlődésére 
helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető legkisebb 
mértékű legyen a mezőgazdasági/ökológiai 
rendszerek megzavarása, valamint elősegíti 
növényi betegségek természetes módon 
történő leküzdését;

csökkentik a kártevő-populációk 
kifejlődésének lehetőségét, ugyanakkor a 
növényvédő szerek alkalmazását és más 
beavatkozásokat a gazdaságilag és 
ökológiailag indokolt szinten tartják, 
valamint csökkentik vagy a lehető legkisebb 
szinten tartják az emberi egészséget vagy a 
környezetet fenyegető kockázatokat. Az 
integrált növényvédelem az egészséges 
növény olyan fejlődésére helyezi a 
hangsúlyt, hogy a lehető legkisebb mértékű 
legyen a mezőgazdasági/ökológiai 
rendszerek megzavarása, megfelelően 
figyelembe véve a megelőző 
növénytermesztési intézkedéseket és 
felhasználva az alkalmas változatokat, 
valamint a növényvédelem és 
termésszabályozás nem vegyi módszereit;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 224
3. cikk 14. pont

14. „integrált növényvédelem”: 14. „integrált növényvédelem”:

a növényi betegségek elleni összes 
rendelkezésre álló technika gondos 
mérlegelése, majd ezt követően az olyan 
megfelelő intézkedések integrálása, melyek 
csökkentik a kártevő-populációk 
kifejlődésének lehetőségét, ugyanakkor a 
növényvédő szerek alkalmazását és más 
beavatkozásokat a gazdaságilag indokolt 
szinten tartják, valamint csökkentik vagy a 
lehető legkisebb szinten tartják az emberi 
egészséget vagy a környezetet fenyegető 
kockázatokat. Az integrált növényvédelem 
az egészséges növény olyan fejlődésére 
helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető legkisebb 
mértékű legyen a mezőgazdasági/ökológiai 
rendszerek megzavarása, valamint elősegíti 
növényi betegségek természetes módon 

a növényi betegségek elleni összes 
rendelkezésre álló technika gondos 
mérlegelése, majd ezt követően az olyan 
megfelelő intézkedések integrálása, melyek 
csökkentik a kártevő-populációk 
kifejlődésének lehetőségét, ugyanakkor a 
növényvédő szerek alkalmazását és más 
beavatkozásokat a gazdaságilag indokolt 
szinten tartják, valamint csökkentik vagy a 
lehető legkisebb szinten tartják az emberi 
egészséget vagy a környezetet fenyegető 
kockázatokat. Az integrált növényvédelem 
az egészséges növény olyan fejlődésére 
helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető legkisebb 
mértékű legyen a mezőgazdasági/ökológiai 
rendszerek megzavarása, valamint elősegíti 
növényi betegségek természetes módon 
történő leküzdését, elsőbbséget adva a 
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történő leküzdését; növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek;

Or. en

Indokolás

Az integrált növényvédelem olyan rendszer, amelyik elsőbbséget ad a növényvédelem és 
kártevő- és termésszabályozás nem vegyi módszereinek.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges és Olajos Péter + Dan Jørgensen és 
Chris Davies, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Módosítás: 225
3. cikk 14a. pont (új)

14a. „a növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszerei”
olyan kártevő-felügyeleti és –szabályozási 
technikák alkalmazása, amelyek nem 
rendelkeznek vegyi tulajdonságokkal. A 
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszerei 
közé tartozik a vetésforgó, a fizikai és 
mechanikai ellenőrzés, valamint a kártevők 
természetes ellenségeinek szabályozott 
bevetése.

Or. en

Indokolás

Elsőbbséget kell kapnia a kártevő-szabályozás nem vegyi módszereinek, azaz azoknak a 
valóban megelőző és fenntartható megoldásoknak, amelyek sokkal inkább összhangban 
vannak a fenntartható növényvédelem célkitűzésével, mint a növények, rovarok és más 
életformák kiiírtására tervezett összetett vegyi anyagok igénybevétele, ami nem sorolható a 
fenntartható megoldások közé. A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk és ösztönözniük kell a 
növényvédelem és a kártevő- és termésszabályozás nem vegyi alternatíváinak széles körű 
bevezetését.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij és Esther De Lange

Módosítás: 226
3. cikk 17. pont

17. „zóna”: 17. „zóna”:

a tagállamoknak az I. mellékletben azzal a 
feltételezéssel meghatározott csoportja, hogy 
a csoporton belül a mezőgazdasági, növény-
egészségügyi és környezeti viszonyok 
(ideértve az éghajlati viszonyokat is) 
viszonylag hasonlóak;

a tagállamoknak az I. mellékletben azzal a 
feltételezéssel meghatározott csoportja, hogy 
a csoporton belül a mezőgazdasági, növény-
egészségügyi és környezeti viszonyok 
(ideértve az éghajlati viszonyokat is) 
viszonylag hasonlóak; az értékelési 
módszereket jelentős mértékben 
harmonizálni kell, és kellő mértékben 
figyelembe kell venni a sajátos nemzeti 
körülményeket;

Or. nl

Indokolás

A zónák fogalmának jelenlegi meghatározása túl széles körű, és még nincs kellően 
harmonizálva. Ezenkívül nem veszik kellően figyelembe a sajátos nemzeti körülményeket. A 
zónákon belül el kell ismerni a sajátos nemzeti körülményeket.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 227
3. cikk 17. pont

17. „zóna”: 17. „zóna”:

a tagállamoknak az I. mellékletben azzal a 
feltételezéssel meghatározott csoportja, hogy 
a csoporton belül a mezőgazdasági, növény-
egészségügyi és környezeti viszonyok 
(ideértve az éghajlati viszonyokat is) 
viszonylag hasonlóak;

az ugyanabban az éghajlati övezetben
elhelyezkedő tagállamoknak az I. 
mellékletben azzal a feltételezéssel 
meghatározott csoportja, hogy a csoporton 
belül a mezőgazdasági, növény-
egészségügyi és földrajzi viszonyok 
viszonylag hasonlóak;

Or. pl

Indokolás

Pontosítás.
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Az éghajlati viszonyok a döntő tényezők az irányelvben meghatározott zónák elhatárolásában. 
Más földrajzi sajátosságok (geológia, terepviszonyok, vizek, talaj) másodlagos jelentőségűek 
azon természeti viszonyok megállapításában, amelyek a mezőgazdaság és a 
növényegészségügy fejlődéséhez szükségesek.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 228
3. cikk 18. pont

18. „jó növényvédelmi gyakorlat”: 18. „jó növényvédelmi gyakorlat”:
olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy a 
legkisebb szükséges mennyiség mellett a 
hatékonyság optimális legyen, megfelelően 
figyelembe véve a helyi viszonyokat, és a 
művelési és biológiai módszerek 
lehetőségeit;

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy a 
legkisebb szükséges mennyiség mellett a 
hatékonyság optimális legyen, megfelelően 
figyelembe véve a helyi viszonyokat, és a 
művelési és biológiai módszerek 
lehetőségeit, lehetőség szerint elsőbbséget 
adva a növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek;

Or. en

Indokolás

Lehetőség szerint elsőbbséget kell kapnia a kártevő-szabályozás nem vegyi módszereinek, 
azaz azoknak a valóban megelőző és fenntartható megoldásoknak, amelyek sokkal inkább 
összhangban vannak a fenntartható növényvédelem célkitűzésével, mint a növények, rovarok 
és más életformák kiiírtására tervezett összetett vegyi anyagok igénybevétele, ami nem 
sorolható a fenntartható megoldások közé. A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk és 
ösztönözniük kell a növényvédelem és a kártevő- és termésszabályozás nem vegyi 
alternatíváinak széles körű bevezetését.

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

Módosítás: 229
3. cikk 18. pont
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18. „jó növényvédelmi gyakorlat”: 18. „jó növényvédelmi gyakorlat”:
olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy a 
legkisebb szükséges mennyiség mellett a 
hatékonyság optimális legyen, megfelelően 
figyelembe véve a helyi viszonyokat, és a 
művelési és biológiai módszerek 
lehetőségeit;

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy a 
legkisebb szükséges mennyiség mellett a 
hatékonyság optimális legyen, megfelelően 
figyelembe véve a helyi viszonyokat, és a 
művelési és biológiai módszerek 
lehetőségeit, elsőbbséget adva a 
növényvédelem és kártevő- és 
termésszabályozás nem vegyi módszereinek;

Or. en

Indokolás

A peszticidek közegészségügyre, állatokra, vadon élő állatokra és növényekre és a szélesebb 
környezetre gyakorolt káros hatásának megszüntetésére valós megoldást csak az kínál, ha a 
növényvédelem és kártevő- és termésszabályozás nem vegyi módszereinek előtérbe 
helyezésével megelőző és valóban fenntartható megközelítést követnek.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 230
3. cikk 18. pont

18. „jó növényvédelmi gyakorlat”: 18. „jó növényvédelmi gyakorlat a 
növényvédő szerek használatában”:

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy a 
legkisebb szükséges mennyiség mellett a 
hatékonyság optimális legyen, megfelelően 
figyelembe véve a helyi viszonyokat, és a 
művelési és biológiai módszerek 
lehetőségeit;

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy a 
legkisebb szükséges mennyiség mellett a 
hatékonyság optimális legyen, megfelelően 
figyelembe véve a művelési és biológiai 
módszereket;

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

Módosítás: 231
3. cikk 19. pont

19. „jó környezetvédelmi gyakorlat": törölve

olyan növényvédelmi gyakorlat, amely 
magában foglalja a növényvédő szerek 
olyan kezelését és alkalmazását, hogy a 
környezet szennyezése csak a gyakorlatilag 
lehetséges legkisebb mennyiségekkel 
történjen;

Or. de

Indokolás

A jó környezetvédelmi gyakorlat a jó növényvédelmi gyakorlat részét képezi. (Christa Klaß és 
Anja Weisgerber)

A jó növényvédelmi gyakorlat fogalommeghatározása már tartalmazza azt a követelményt, 
hogy a legkisebb szükséges mennyiség mellett optimális hatékonyságot érjenek el. Egy további 
fogalommeghatározás bevezetése csupán megkettőzné az említett szempontokat, és nagyobb 
jogbizonytalanságot eredményezne anélkül, hogy anyagi vagy technikai hozzáadott értéket 
hozna létre. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz és Christa Klaß)

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 232
3. cikk 21. pont

21. „adatvédelem”: 21. „adatvédelem”:
az adatvédelem akkor vonatkozik egy 
tesztelési vagy vizsgálati jelentésre, ha a 
tulajdonos jogosult annak kizárására, hogy 
azt mások érdekében használják.

az adatvédelem akkor vonatkozik egy 
tesztelési vagy vizsgálati jelentésre, ha a 
tulajdonos jogosult annak kizárására, hogy 
azt mások érdekében használják, kivéve, ha 
a teszt vagy vizsgálati jelentés gerinces 
állatokra vonatkozó állatkísérleteket vagy 
olyan vizsgálatokat tartalmaz, amelyekkel 
az állatkísérletek elkerülhetőek.
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 233
3. cikk 21a. pont (új)

21a. „tesztek és vizsgálatok”:
olyan vizsgálat vagy kísérlet, amelynek 
célja meghatározni egy hatóanyag vagy a 
növényvédő szerek tulajdonságait és 
viselkedését, előre jelezni a hatóanyagok 
vagy azok anyagcserével keletkező 
megfelelő változatainak expozícióját, 
meghatározni az elfogadható expozíciós 
szintet, valamint megállapítani a 
növényvédő szerek biztonságos 
használatának feltételeit. 

Or. en

Indokolás

A „tesztek és vizsgálatok” fogalmat az egész rendeletben alkalmazzák. Olyan 
fogalommeghatározást kell bevezetni, amely nem csak a vizsgálati jelentéseket foglalja 
magában, hanem a kockázatértékeléshez szükséges többi információt is.

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 234
3. cikk 21a. pont (új)

21a. „előadó tagállam”:
az a tagállam, amely vállalja a felelősséget 
a hatóanyagok, ellenanyagok és 
kölcsönhatás-fokozók értékeléséért. A 
tagállam köteles szakszerűen ellátni ezt a 
feladatot, és egy meghatározott időszakon 
belül hatásvizsgálati jelentést közzétenni. 

Or. el

Indokolás

Meg kell határozni az előadó tagállam fogalmát.
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Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 235
4. cikk (1) bekezdés

(1) Hatóanyag jóváhagyása a II. melléklet 
szerint történik, ha várható, hogy az aktuális 
tudományos és műszaki ismeretek fényében, 
figyelembe véve az említett melléklet 2. és 
3. pontjában lefektetett jóváhagyási 
kritériumokat, az adott hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szer teljesíti a 2. és 
3. bekezdésben előírt feltételeket.

(1) Hatóanyag vagy a felhasználási fázis 
során anyagcserével keletkező változata
jóváhagyása a II. melléklet szerint történik, 
ha bizonyított, hogy az aktuális tudományos 
és műszaki ismeretek fényében, figyelembe 
véve az említett melléklet 2. és 3. pontjában 
lefektetett jóváhagyási kritériumokat, az 
adott hatóanyagot tartalmazó növényvédő 
szer teljesíti a 2. és 3. bekezdésben előírt 
feltételeket. Ezeket a feltételeket jogvesztő 
kritériumként kell alkalmazni, és ezeket 
számításokkal vagy csökkentési
intézkedésekkel nem lehet hatályon kívül 
helyezni.

Or. en

Indokolás

Jogvesztő kritériumokat kell majd alkalmazni a hatóanyagok kizárására, valamint akkor, ha a 
csökkentési intézkedések nem alkalmasak az emberi egészség és a környezet egyes anyagok 
belső veszélyei elleni védelmére. Ez összhangba hozza a rendeletet a vegyi anyagok fejlettebb 
politikai értékelési eszközeivel, pl. a POP-egyezménnyel. Ezenkívül a hatóanyagokhoz 
hasonlóan figyelembe kell venni az anyagcserével keletkező változataikat is, mivel az emberek 
ki vannak téve ezeknek a potenciálisan rendkívül toxikus, anyagcserével keletkező 
változatoknak.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 236
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére vannak módszerek, illetve a 
felszín alatti vizekre,

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve a lakosok, járókelők 
és érzékeny csoportok egészségét is – vagy 
az állatok egészségére, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, illetve a felszín alatti vizekre,
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Or. en

Indokolás

Védeni kell a népesség összes olyan különböző alcsoportját, amelyek ki vannak téve a 
peszticidexpozíció kockázatának.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 237
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére vannak módszerek, illetve a 
felszín alatti vizekre,

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve a lakosok, járókelők 
és érzékeny csoportok, mint például a 
csecsemők, gyermekek, terhes nők, idősek, 
betegek és gyógykezelés alatt álló emberek 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, illetve a felszín 
alatti vizekre,

Or. en

Indokolás

Védeni kell a népesség összes olyan különböző alcsoportját, amelyek ki vannak téve a 
peszticidexpozíció kockázatának. Ide tartoznak az üzleti és nem üzleti felhasználók, a lakosok, 
járókelők, munkavállalók, egyes érzékeny csoportok és fogyasztók, akik a levegőn, 
élelmiszeren, takarmányon, vízen és a környezeten keresztül közvetlenül vagy közvetve ki 
vannak téve a növényvédő szereknek. Mivel a peszticideket gyakran használják keverékekben, 
jóváhagyásuk előtt értékelni kell a keverékek egészségre gyakorolt potenciális káros hatásait 
is, ideértve a szinergikus hatásokat is.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 238
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére vannak módszerek, illetve a 
felszín alatti vizekre,

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is. Ha az ilyen hatások 
értékelésére nincsenek módszerek, illetve 
ha e hatásokkal kapcsolatban 



PE 390.401v02-00 54/65 AM\672325HU.doc

Külső fordítás

HU

bizonytalanség van, a kockázatértékelében 
egy külön, legalább 10-es alapértelmezett 
tényezőt kell használni.

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elve megköveteli, hogy a hatóságok fellépjenek abban az esetben, ha 
kockázatok várhatók, és bizonytalan e hatások teljes mértéke. Ha nem tesznek semmit, a 
lakosság ismeretlen és potenciálisan nagyon káros egészségi hatásoknak lesz kitéve. A 
kockázatcsökkentés érdekében alapértelmezett tényezőt kell alkalmazni. Ez megfelel a 
bizottsági javaslat IV. mellékletének (2) bekezdésében említett alapértelmezett tényezőnek.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 239
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére vannak módszerek, illetve a 
felszín alatti vizekre,

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – különösen a lakosok és 
járókelők, valamint az érzékeny csoportok, 
mint például a terhes és szoptató nők, 
embriók és méhmagzatok, kiskorúak és 
gyermekek egészségét is – vagy az állatok 
egészségére, figyelembe véve az ismert 
halmozódó és szinergikus hatásokat is, 
illetve a felszín alatti vizekre,

Or. en

Indokolás

Védeni kell a népesség összes olyan különböző alcsoportját, amelyek ki vannak téve a 
peszticidexpozíció kockázatának. Ide tartoznak az üzleti és nem üzleti felhasználók, a lakosok, 
járókelők, munkavállalók, egyes érzékeny csoportok és fogyasztók, akik a levegőn, 
élelmiszeren, takarmányon, vízen és a környezeten keresztül közvetlenül vagy közvetve ki 
vannak téve a növényvédő szereknek. Mivel a mezőgazdasági peszticideket gyakran 
használják keverékekben, jóváhagyásuk előtt értékelni kell a keverékek egészségre gyakorolt 
potenciális káros hatásait is, ideértve a szinergikus hatásokat is.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 240
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére vannak módszerek, illetve a 
felszín alatti vizekre,

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve a lakosok és 
járókelők, valamint az érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, illetve a felszín 
alatti vizekre,

Or. en

Indokolás

Védeni kell a népesség összes olyan különböző alcsoportját, amelyek ki vannak téve a 
peszticidexpozíció kockázatának. Ide tartoznak az üzleti és nem üzleti felhasználók, a lakosok, 
járókelők, munkavállalók, egyes érzékeny csoportok és fogyasztók, akik a levegőn, 
élelmiszeren, takarmányon, vízen és a környezeten keresztül közvetlenül vagy közvetve ki 
vannak téve a növényvédő szereknek. Mivel a mezőgazdasági peszticideket gyakran 
használják keverékekben, jóváhagyásuk előtt értékelni kell a keverékek egészségre gyakorolt 
potenciális káros hatásait is, ideértve a szinergikus hatásokat is.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 241
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
figyelembe véve az ismert halmozódó és 
szinergikus hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére vannak módszerek, illetve a 
felszín alatti vizekre,

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – ideértve érzékeny csoportok 
egészségét is – vagy az állatok egészségére, 
illetve a felszín alatti vizekre, figyelembe 
véve az ismert halmozódó és szinergikus 
hatásokat is. Ha az ilyen hatások 
értékelésére nincsenek módszerek, illetve ha 
e hatásokkal kapcsolatban bizonytalanság 
van, a kockázatértékelében egy külön, 
alapértelmezett tényezőt kell használni.

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elve megköveteli, hogy a hatóságok fellépjenek abban az esetben, ha 
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kockázatok várhatók, és bizonytalan e hatások teljes mértéke. A kockázatcsökkentés 
érdekében alapértelmezett tényezőt kell alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 242
4. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a toxikológiai vagy környezetvédelmi 
szempontból fontos szermaradékok 
esetében vannak általánosan használt 
módszerek ezek mérésére.

c) az összes jóváhagyott anyag
szermaradékai esetében valamennyi 
tagállamban vannak általánosan használt 
szabványosított módszerek ezek mérésére, 
amelyek kellően érzékenyek a különböző 
környezeti és biológiai közegekben 
kialakult probléma szintje tekintetében. A 
szermaradékoknak az EU 
referencialaboratóriumaiban alkalmazott 
közös módszerekkel vizsgálhatónak kell 
lenniük.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 243
4. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a toxikológiai vagy környezetvédelmi 
szempontból fontos szermaradékok esetében 
vannak általánosan használt módszerek ezek 
mérésére.

c) a toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos 
szermaradékok esetében vannak általánosan 
használt módszerek ezek mérésére, amelyek 
kellően érzékenyek azon műszakilag 
vizsgálható szintek tekintetében, amelyek a 
környezeti vagy biológiai közegben jelen 
lehetnek.

Or. en

Indokolás

A peszticidhasználat kockázatait és káros hatásait figyelembe véve általánosan használt 
módszereknek kell rendelkezésre állniuk a toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos szermaradékok mérésére. Ezeknek a módszereknek 
kellően érzékenynek kell lenniük ahhoz, hogy kimutassák a környezeti vagy biológiai közegben 
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jelen lévő, műszakilag vizsgálható szinteket. Ide tartoznak a részecskék, cseppek és gőzök, 
amelyek a növénypermetezés miatt maradnak vissza a levegőben, továbbá a pollenen/ 
porzáson keresztül terjedő szermaradványok, a szennyezet talaj elterjedése, a peszticidek 
nagy hatótávolságú szállítása, valamint a vízben, élelmiszerekben és takarmányokban 
előforduló szermaradékok.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 244
4. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a toxikológiai vagy környezetvédelmi 
szempontból fontos szermaradékok 
esetében vannak általánosan használt 
módszerek ezek mérésére.

c) az összes engedélyezett anyag 
szermaradékai esetében vannak általánosan 
használt módszerek ezek mérésére, amelyek 
kellően érzékenyek azon műszakilag 
vizsgálható szintek tekintetében, amelyek a 
környezeti vagy biológiai közegben jelen 
lehetnek.

Or. en

Indokolás

A peszticidhasználat kockázatait és káros hatásait figyelembe véve általánosan használt 
módszereknek kell rendelkezésre állniuk a toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos szermaradékok mérésére. Ezeknek a módszereknek 
kellően érzékenynek kell lenniük ahhoz, hogy kimutassák a környezeti vagy biológiai közegben 
jelen lévő, műszakilag vizsgálható szinteket. Ide tartoznak a részecskék, cseppek és gőzök, 
amelyek a növénypermetezés miatt maradnak vissza a levegőben, továbbá a pollenen vagy
porzáson keresztül (pl. betakarításkor) terjedő szermaradványok, a szennyezet talaj 
elterjedése, a peszticidek nagy hatótávolságú szállítása, valamint a vízben, élelmiszerekben és 
takarmányokban előforduló szermaradékok.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 245
4. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a toxikológiai vagy környezetvédelmi 
szempontból fontos szermaradékok 
esetében vannak általánosan használt 
módszerek ezek mérésére.

c) az összes engedélyezett anyag 
szermaradékai esetében vannak általánosan 
használt szabványosított módszerek ezek 
mérésére, amelyek kellően érzékenyek azon 
műszakilag vizsgálható szintek 
tekintetében, amelyek a környezeti vagy 
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biológiai közegben jelen lehetnek.

Or. en

Indokolás

A peszticidhasználat kockázatait és káros hatásait figyelembe véve általánosan használt 
módszereknek kell rendelkezésre állniuk a toxikológiai, ökotoxikológiai vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos szermaradékok mérésére. Ezeknek a módszereknek 
kellően érzékenynek kell lenniük ahhoz, hogy kimutassák a környezeti vagy biológiai közegben 
jelen lévő, műszakilag vizsgálható szinteket. Ide tartoznak a részecskék, cseppek és gőzök, 
amelyek a növénypermetezés miatt maradnak vissza a levegőben, továbbá a pollenen vagy 
porzáson keresztül (pl. betakarításkor) terjedő szermaradványok, a szennyezet talaj 
elterjedése, a peszticidek nagy hatótávolságú szállítása, valamint a vízben, élelmiszerekben és 
takarmányokban előforduló szermaradékok.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 246
4. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) nem gyakorolhatnak káros hatás a 
felszín alatti vizekre;

Or. en

Indokolás

Érdemesebb különbséget tenni az egészségre és a felszín alatti vizekre gyakorolt káros 
hatások között. A jelenlegi megfogalmazás az egészségre gyakorolt káros hatásokat 
hangsúlyozza, a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások nem illenek bele ebben a 
megfogalmazásba.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges and Olajos Péter

Módosítás: 247
4. cikk (3) bekezdés b) pont

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek egészségére, ideértve a 
lakosokat, járókelőket és érzékeny 
csoportokat is, vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
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hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

keresztül, a nagy hatótávolságú terjedés 
következtében az alkalmazásától távol fekvő 
területeket is beleértve, sem munkahelyi 
terhelés következményeként, sem más 
közvetett hatásokon keresztül, figyelembe 
véve az ismert halmozódó és szinergikus 
hatásokat is, illetve a felszín alatti vizekre,

Or. en

Indokolás

Az e rendelet szerint jóváhagyott anyagok nem gyakorolhatnak káros hatást az emberek, 
köztük a lakosok és járókelők egészségére, akik a mindennapok során ki lehetnek téve a 
peszticidek hatásának; ide tartoznak az érzékeny csoportok is, akik sokkal érzékenyebbek a 
peszticidekkel szemben.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen and Chris Davies

Módosítás: 248
4. cikk (3) bekezdés b) pont

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek egészségére, ideértve a 
lakosokat, járókelőket és érzékeny 
csoportokat is, vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, a nagy hatótávolságú terjedés 
következtében az alkalmazásától távol fekvő 
területeket is beleértve, sem munkahelyi 
terhelés következményeként, sem más 
közvetett hatásokon keresztül, figyelembe 
véve az ismert halmozódó és szinergikus 
hatásokat is, illetve a felszín alatti vizekre,

Or. en

Indokolás

Védeni kell a népesség összes olyan különböző alcsoportját, amelyek ki vannak téve a
peszticidexpozíció kockázatának, különösen a lakosokat, akik különböző forrásokon keresztül 
rendszeresen ki lehetnek téve a peszticideknek. Ebbe a körbe tartozik a levegőben szállított 
peszticidek hosszú távú expozíciója, a gőzexpozíció, amely napokkal, hetekkel, de akár 
hónapokkal az alkalmazás után is előfordulhat, a reaktiválás, a kicsapódás, a kültéri 
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alkalmazás által a beltéri levegőbe juttatott és ott eloszló peszticidek, valamint a nagy 
távolságokra való elterjedés, mivel a peszticidek a levegőben mérföldes távolságokra is 
eljuthatnak. 

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 249
4. cikk (3) bekezdés b) pont

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek egészségére, ideértve a 
lakosokat, járókelőket és érzékeny 
csoportokat is, mint például a terhes és 
szoptató nőket, embriókat és 
méhmagzatokat, kiskorúakat és 
gyermekeket, vagy állatok egészségére, sem 
közvetlenül, sem az ivóvízen, élelmiszeren, 
takarmányon vagy levegőn keresztül, a nagy 
hatótávolságú terjedés következtében az 
alkalmazásától távol fekvő területeket is 
beleértve, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve a
halmozódó és szinergikus hatásokat is, 
illetve a felszín alatti vizekre,

Or. en

Indokolás

Védeni kell a népesség összes olyan különböző alcsoportját, amelyek ki vannak téve a 
peszticidexpozíció kockázatának, különösen a lakosokat, akik különböző forrásokon keresztül 
rendszeresen ki lehetnek téve a peszticideknek. Ebbe a körbe tartozik a levegőben szállított 
peszticidek hosszú távú expozíciója, a gőzexpozíció, amely napokkal, hetekkel, de akár 
hónapokkal az alkalmazás után is előfordulhat, a reaktiválás, a kicsapódás, a kültéri 
alkalmazás által a beltéri levegőbe juttatott és ott eloszló peszticidek, valamint a nagy 
távolságokra való elterjedés, mivel a peszticidek a levegőben mérföldes távolságokra is 
eljuthatnak.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 250
4. cikk (3) bekezdés b) pont

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
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sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, illetve a felszín alatti 
vizekre, figyelembe véve a halmozódó és 
szinergikus hatásokat is. Ha az ilyen hatások 
értékelésére nincsenek módszerek, illetve ha 
e hatásokkal kapcsolatban bizonytalanság 
van, a kockázatértékelében egy külön, 
alapértelmezett tényezőt kell használni;

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elve megköveteli, hogy a hatóságok fellépjenek abban az esetben, ha 
kockázatok várhatók, és bizonytalan e hatások teljes mértéke. A kockázatcsökkentés 
érdekében alapértelmezett tényezőt kell alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 251
4. cikk (3) bekezdés b) pont

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek egészségére, ideértve a 
lakosokat, járókelőket és érzékeny 
csoportokat is, mint például a csecsemők, 
gyermekek, terhes nők, idősek, betegek és 
gyógykezelés alatt álló emberek, vagy 
állatok egészségére, sem közvetlenül, sem az 
ivóvízen, élelmiszeren, takarmányon vagy 
levegőn keresztül, a nagy hatótávolságú 
terjedés következtében az alkalmazásától 
távol fekvő területeket is beleértve, sem 
munkahelyi terhelés következményeként, 
sem más közvetett hatásokon keresztül, 
figyelembe véve az ismert vagy feltételezett
halmozódó és szinergikus hatásokat is, 
illetve a felszín alatti vizekre,

Or. en
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Indokolás

Az elővigyázatosság elvével összhangban az anyagok nem gyakorolhatnak káros hatást az 
emberi egészségre, különös tekintettel a lakosokra, a járókelőkre és az érzékeny csoportokra. 
Ez összhangban van az Európai Parlament P5_TA(2002)0276 sz. állásfoglalásával és a 
Tanács által a 91/414/EGK irányelv felülvizsgálatáról szóló bizottsági közleményre adott 
válasszal. Ebbe a körbe tartozik a levegőben szállított peszticidek hosszú távú expozíciója, a 
gőzexpozíció, a kültéri alkalmazás által a beltéri levegőbe juttatott és ott eloszló peszticidek, 
valamint a nagy távolságokra való elterjedés.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 252
4. cikk (3) bekezdés b) pont

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszíni és felszín alatti 
vizekre,

Or. pl

Indokolás

Egyedül a felszíni vizek fogalmának használata sokkal nehezebbé teszi a halmozódó hatások 
figyelembevételét.

A felszíni vizek állapotának értékelése során – amely vizekbe a növényvédő szerek bekerülnek 
– meg kell vizsgálni az egész hidroszférát, azaz a felszíni és felszín alatti vizeket is.

Az eső, különösen a szakadó eső a talajban lévő anyagok, köztük a növényvédő szerek 
kioldódásához vezetnek. A felszíni lefolyás eredményeképpen ezek az anyagok bekerülnek a 
felszíni vizekbe, majd a szivárgás miatt a felszín alatti vizekbe.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 253
4. cikk (3) bekezdés b) pont
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b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek vagy állatok egészségére, 
sem közvetlenül, sem az ivóvízen, 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

b) nincs azonnali vagy késleltetett ártalmas 
hatása az emberek, különösen az érzékeny 
csoportok egészségére vagy állatok 
egészségére, sem közvetlenül, sem az 
ivóvízen, élelmiszeren, takarmányon vagy 
levegőn keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
is, ha az ilyen hatások értékelésére vannak 
módszerek, illetve a felszín alatti vizekre,

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ioannis Gklavakis

Módosítás: 254
4. cikk (3) bekezdés e) pont iii. alpont

iii. a biológiai sokféleségre gyakorolt hatása. iii. a biológiai sokféleségre gyakorolt hosszú 
távú hatása.

Or. el

Indokolás

A rendelet egyik közvetlen célkitűzése a biológiai sokféleségre gyakorolt hosszú távú hatás 
vizsgálata.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 255
4. cikk (3) bekezdés e) pont iiia. alpont (új)

iiia. a kipusztulással fenyegetett fajokra
gyakorolt romboló hatása.

Or. pl

Indokolás

A kipusztulással fenyegetett fajok élőhelyei, amelyek szerepelnek a vörös listán, Európa 
számos részén megtalálhatók.

A peszticidek és növényvédő szerek különösen a madarakat veszélyeztetik, mivel ezek 
vándorolnak, és különböző területeken táplálkoznak, ahol adott esetben permeteznek, vagy 
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más, peszticidekre és köztük anyagokra is kiterjedő kezelést alkalmaznak. A ritka állatfajok 
etetése a szennyezett területeken e fajok kipusztulásához vezethet.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 256
4. cikk (4) bekezdés

(4) Egy hatóanyag jóváhagyásához az 1., 2. 
és 3. bekezdésekben leírt követelmények 
teljesítettnek tekintendők, ha ezek teljesültek 
a hatóanyagot tartalmazó legalább egy
növényvédő szer egy vagy több reprezentatív 
használatának esetében.

(4) Egy hatóanyag jóváhagyásához az 1., 2. 
és 3. bekezdésekben leírt követelmények 
teljesítettnek tekintendők, ha ezek teljesültek 
a hatóanyagot tartalmazó az összes 
növényvédő szer és készítmény teljes körű
reprezentatív használatának esetében.

Or. en

Indokolás

Mivel a növényvédő szerek gyakran különböző anyagokat tartalmaznak, és a kölcsönhatás-
fokozók, a segédanyagok és más anyagok egy készítményen belül megváltoztathatják a 
hatóanyag működését, nem lehet azt feltételezni, hogy egy hatóanyagot tartalmazó termékek 
és készítmények csak azért nem gyakorolnak majd káros hatást az emberekre, mert egy, ilyen 
hatóanyagot tartalmazó termék esetében azt engedélyezték. A jóváhagyásuk ellőtt az összes 
termék és készítmény potenciális káros hatását értékelni kell – a kölcsönhatást fokozó 
hatásokat is –, hogy megállapítható legyen, hogy nincs káros hatásuk.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás: 257
4. cikk (4) bekezdés

(4) Egy hatóanyag jóváhagyásához az 1., 2. 
és 3. bekezdésekben leírt követelmények 
teljesítettnek tekintendők, ha ezek teljesültek 
a hatóanyagot tartalmazó legalább egy
növényvédő szer egy vagy több reprezentatív 
használatának esetében.

(4) Egy hatóanyag jóváhagyásához az 1., 2. 
és 3. bekezdésekben leírt követelmények 
teljesítettnek tekintendők, ha ezek teljesültek 
a hatóanyagot tartalmazó legalább öt
növényvédő szer teljes körű reprezentatív 
használatának esetében.

Or. en

Indokolás

Az anyagok akkor hagyhatók jóvá, ha a teljes körű reprezentatív használatuk tekintetében 
teljesítik a feltételeket, nem csak egy használatnál. Hasonlóképpen csupán egy vagy két 
terméket értékelnek, ha az anyag számos termékben, különböző koncentrációkban és 
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különböző adalékanyagokkal együtt van jelen. 

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 258
4a. cikk (új)

Állatkísérletek
Az állatkísérletek elkerülése érdekében e 
rendelet céljából gerinces állatokon csak 
végső megoldásként lehet végrehajtani 
kísérleteket. Ösztönözni kell az 
állatkísérletek nélküli módszerek és 
intelligens vizsgálati stratégiák használatát, 
és meg kell tiltani a párhuzamos 
állatkísérleteket.

Or. en

Indokolás

Az intelligens vizsgálati stratégiák ösztönzése és a kötelező adatmegosztás jelentősen 
csökkentheti az erre a célra használt állatok számát.


