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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 15
(3) preambulumbekezdés

(3) A peszticidek értékesítésére és 
felhasználására vonatkozó harmonizált és 
összehasonlítható közösségi statisztikák 
alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia keretében közösségi 
jogszabályokat és szakpolitikákat 
dolgozhassanak ki, és ellenőrizhessék 
azokat.

(3) A peszticidek gyártására, behozatalára, 
kivitelére, értékesítésére, forgalmazására és 
felhasználására vonatkozó harmonizált és 
összehasonlítható közösségi statisztikák 
alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia keretében közösségi 
jogszabályokat és szakpolitikákat 
dolgozhassanak ki, és ellenőrizhessék 
azokat.

Or. pl

Indokolás

A fenntartható peszticidhasználatra irányuló stratégiába kulcsfontosságú tényezőként be kell 
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építeni a gyártást, behozatalt, kivitelt és forgalmazást is.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 16
(4) preambulumbekezdés

(4) Mivel a biocid termékek forgalomba 
hozataláról szóló, 1998. február 16-i 
98/8/EK viszonylag új európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatásai csak jóval 2006 
után, a biocid termékekben használt 
hatóanyagok első értékelésének lezárását 
követően lesznek érzékelhetők, jelenleg sem 
a Bizottság, sem pedig a legtöbb tagállam 
nem rendelkezik elegendő ismerettel és 
tapasztalattal ahhoz, hogy a biocidokra 
vonatkozó további intézkedéseket 
javasoljon. E rendelet alkalmazási területe 
ezért a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról szóló, 1991. július 15-i 
91/414/EGK tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó növényvédő szerekre korlátozódik, 
amelyekre vonatkozóan már nagy 
adatgyűjtési tapasztalat áll rendelkezésre. Az 
alkalmazási terület később szükség esetén 
kiterjeszthető a biocidokra.

(4) Mivel a biocid termékek forgalomba 
hozataláról szóló, 1998. február 16-i 
98/8/EK viszonylag új európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatásai csak jóval 2006 
után, a biocid termékekben használt 
hatóanyagok első értékelésének lezárását 
követően lesznek érzékelhetők, jelenleg sem 
a Bizottság, sem pedig a legtöbb tagállam 
nem rendelkezik elegendő ismerettel és 
tapasztalattal ahhoz, hogy a biocidokra 
vonatkozó további intézkedéseket 
javasoljon. E rendelet alkalmazási területe 
ezért a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról szóló, 1991. július 15-i 
91/414/EGK tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó növényvédő szerekre korlátozódik, 
amelyekre vonatkozóan már nagy 
adatgyűjtési tapasztalat áll rendelkezésre. Az 
alkalmazási területet az első jelentés 
Bizottság általi benyújtásának időpontjáig 
kiterjesztik a biocid termékekre is.

Or. en

Indokolás

A legtöbb esetben a biocidok hatóanyagait növényvédő szerekként is felhasználják. A 
biocidoknak szinte ugyanaz az egészségügyi és környezeti hatása. A biocidok összes 
kategóriája ismert, ahogy gyártásuk és forgalmazásuk is; ezért a biocidokat be kell vonni a 
rendelet alkalmazási körébe.

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 17
(4) preambulumbekezdés

(4) Mivel a biocid termékek forgalomba 
hozataláról szóló, 1998. február 16-i 
98/8/EK viszonylag új európai parlamenti 

(4) E rendelet alkalmazási területe a 
peszticidekre terjed ki, amelyek felölelik 
mind a növényvédő szerek forgalomba 
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és tanácsi irányelv hatásai csak jóval 2006 
után, a biocid termékekben használt 
hatóanyagok első értékelésének lezárását 
követően lesznek érzékelhetők, jelenleg sem 
a Bizottság, sem pedig a legtöbb tagállam 
nem rendelkezik elegendő ismerettel és 
tapasztalattal ahhoz, hogy a biocidokra 
vonatkozó további intézkedéseket 
javasoljon. E rendelet alkalmazási területe 
ezért a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról szóló, 1991. július 15-i 
91/414/EGK tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó növényvédő szerekre korlátozódik, 
amelyekre vonatkozóan már nagy 
adatgyűjtési tapasztalat áll rendelkezésre. Az 
alkalmazási terület később szükség esetén 
kiterjeszthető a biocidokra.

hozataláról szóló, 1991. július 15-i 
91/414/EGK tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó növényvédő szereket, amelyekre 
vonatkozóan már nagy adatgyűjtési 
tapasztalat áll rendelkezésre, mind pedig a 
biocid termékek forgalomba hozataláról 
szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben1

szabályozott és annak az V. mellékletében 
meghatározott 14–19. terméktípusba tartozó 
biocid termékeket.

________
1 HL L 123., 1998.4.24., 1.o. A legutóbb a 
2007/47/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 21. 
o.) módosított irányelv.

Or. en

Indokolás

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registered as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 18
(5) preambulumbekezdés

(5) A Bizottságnak a növényvédő szerek 
értékesítésére és felhasználására vonatkozó 
adatgyűjtéssel kapcsolatos többéves 
tapasztalata azt mutatja, hogy az értékesítési 
láncból vagy a felhasználóktól történő 
közösségi szintű statisztikák gyűjtéséhez 

(5) A Bizottságnak a növényvédő szerek 
értékesítésére és felhasználására vonatkozó 
adatgyűjtéssel kapcsolatos többéves 
tapasztalata azt mutatja, hogy a gyártó, az 
értékesítő és a felhasználó közötti láncra 
vonatkozó közösségi szintű statisztikák 
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harmonizált módszerre van szükség. 
Emellett a pontos kockázati mutatók 
kiszámítására irányuló, a peszticidek 
fenntartható használatáról szóló tematikus 
stratégia szerinti célkitűzéseket figyelembe 
véve a statisztikáknak a hatóanyagra 
lebontva kell készülniük.

gyűjtéséhez harmonizált módszerre van 
szükség. Emellett a pontos kockázati 
mutatók kiszámítására irányuló, a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia szerinti célkitűzéseket 
figyelembe véve a statisztikáknak a 
hatóanyagra lebontva kell készülniük, 
különösen a növényi és állati termékekben, 
hogy csökkentsék az élelmiszerlánc végén 
álló fogyasztókat érintő kockázatokat. 

Or. pl

Indokolás

Hiányzott néhány kapcsolóelem az adatgyűjtési láncból, amelyekre a javaslat más részeiben 
hivatkoztak (pl. a (6) preambulumbekezdésben). 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 19
(6) preambulumbekezdés

(6) A peszticidek fenntartható használatáról 
szóló tematikus stratégia hatásvizsgálatában 
értékelt különböző adatgyűjtési lehetőségek 
közül a kötelező adatgyűjtést javasolták a 
legjobb lehetőségként, mivel lehetővé teszi a 
növényvédő szerek előállítására, 
forgalmazására és felhasználására vonatkozó 
pontos és megbízható adatok gyors és 
költséghatékony összegyűjtését.

(6) A peszticidek fenntartható használatáról 
szóló tematikus stratégia hatásvizsgálatában 
értékelt különböző adatgyűjtési lehetőségek 
közül a kötelező adatgyűjtést javasolták a 
legjobb lehetőségként, mivel lehetővé teszi a 
növényvédő szerek előállítására, 
forgalmazására és felhasználására vonatkozó 
pontos és megbízható adatok gyors és 
költséghatékony összegyűjtését és 
megfigyelését.

Or. pl

Indokolás

A peszticidhasználat csökkentése nem csak adatok gyűjtését, valamint felmérések és 
statisztikák készítését igényli, hanem e statisztikák környezeti hatás szempontjából történő 
megfigyelését is a geoszisztéma és az emberi élet védelme érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 20
(8) preambulumbekezdés
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(8) A közösségi statisztikákról szóló, 1997. 
február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet 
képezi e rendelet rendelkezéseinek 
hivatkozási alapját. A rendelet különösen 
megköveteli a pártatlanság, a 
megbízhatóság, az objektivitás, a 
tudományos függetlenség, a 
költséghatékonyság és a statisztikai adatok 
bizalmas kezelése normáinak való 
megfelelést.

(8) A közösségi statisztikákról szóló, 1997. 
február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet 
képezi e rendelet rendelkezéseinek 
hivatkozási alapját. A rendelet különösen 
megköveteli a pártatlanság, a 
megbízhatóság, az objektivitás, a 
tudományos függetlenség, a pontosság, a 
költséghatékonyság és a statisztikai adatok 
bizalmas kezelése normáinak való 
megfelelést.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 21
(9) preambulumbekezdés

(9) Biztosítani kell a bizalmas, gazdasági 
szempontból értékes adatok megfelelő 
védelmét, többek között a közzétételre szánt 
adatok megfelelő összevonásával.

(9) Biztosítani kell a bizalmas, gazdasági 
szempontból értékes adatok megfelelő 
védelmét, többek között a közzétételre szánt 
adatok megfelelő összevonásával. Azonban 
az összevonás nem veszélyeztetheti az 
egészséget és a környezeti biztonságot.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok, valamint az emberi egészség és a környezet védelmének megfelelő 
egyensúlyba kell kerülnie.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 22
(9) preambulumbekezdés

(9) Biztosítani kell a bizalmas, gazdasági 
szempontból értékes adatok megfelelő 
védelmét, többek között a közzétételre szánt 
adatok megfelelő összevonásával.

(9) A növényvédő szerek tekintetében egy 
átlátható jelentéstételi és ellenőrzési
rendszert kell létrehozni, és biztosítani kell 
a bizalmas, gazdasági szempontból értékes 
adatok megfelelő védelmét, többek között a 
közzétételre szánt adatok megfelelő 
összevonásával. Mindazonáltal 
kompromisszumot kell elérni arról, hogy az 



PE396.535v01-00 6/18 AM\690001HU.doc

Külső fordítás

HU

Aarhusi Egyezménnyel összhangban a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsássák a 
növényvédő szerek felhasználására 
vonatkozó kiválasztott adatokat.

Or. pl

Indokolás

Nem minden összegyűjtött adat bizalmas, ezért ezeket az adatokat nyilvánossá kell tenni. 
Ennek célja, hogy tájékoztassák és oktassák az EU közvéleményét (az Aarhusi Egyezménnyel 
összhanggal), valamint hogy védelmet nyújtsanak a növényvédő szerek illetéktelen 
felhasználásából eredő potenciális veszélyekkel szemben.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 23
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) Az emberi egészségre, az 
állategészségügyre és a környezetre 
gyakorolt hatásokkal kapcsolatos adatok 
gyűjtését értékelni kell. Ezen értékelés 
megállapításait a nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni az Interneten.

Or. pl

Indokolás

Kellő figyelmet kell fordítani a növényvédő szerek emberi egészségre, állategészségügyre és 
környezetre gyakorolt hatására, hogy adott esetben dönteni lehessen visszavonásukról.

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 24
1. cikk (1) bekezdés

(1) A rendelet létrehozza a növényvédő 
szerek forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó közösségi 
statisztikák készítéséhez szükséges 
keretrendszert.

(1) A rendelet létrehozza a peszticidek 
forgalomba hozatalára és felhasználására 
vonatkozó közösségi statisztikák 
készítéséhez szükséges keretrendszert.

Or. en
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Indokolás

Egységessé kell tenni a statisztikai rendelet és a peszticidekre vonatkozó jogszabálycsomag 
fogalommeghatározásait. A javaslatban és a címben is használt „növényvédő szerek” 
fogalom zavart okozhat, mivel valamennyi javaslat címében a „peszticidek” fogalomra 
hivatkoznak. A rendelet szövegében a „növényvédő szerek” kifejezés helyébe mindenhol a 
„peszticidek” kifejezésnek kell lépnie.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 25
1. cikk (1) bekezdés

(1) A rendelet létrehozza a növényvédő 
szerek forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó közösségi 
statisztikák készítéséhez szükséges 
keretrendszert.

(1) A rendelet létrehozza a növényvédő 
szerek gyártására, forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó közösségi 
statisztikák készítéséhez szükséges 
keretrendszert.

Or. pl

Indokolás

A növényvédő szerekre vonatkozó statisztikáknak egy megbízható ellenőrzési rendszer 
létrehozása céljából ki kell terjedniük a gyártásra, forgalomba hozatalra és a felhasználásra.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 26
1. cikk (1) bekezdés

(1) A rendelet létrehozza a növényvédő 
szerek forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó közösségi 
statisztikák készítéséhez szükséges 
keretrendszert.

(1) A rendelet létrehozza a növényvédő 
szerek és biocid termékek forgalomba 
hozatalára és felhasználására vonatkozó 
közösségi statisztikák készítéséhez 
szükséges keretrendszert.

Or. en

Indokolás

A legtöbb esetben a biocidok hatóanyagait növényvédő szerekként is felhasználják. A 
biocidoknak szinte ugyanaz az egészségügyi és környezeti hatása. A biocidok összes 
kategóriája ismert, ahogy gyártásuk és forgalmazásuk is; ezért a biocidokat be kell vonni a 
rendelet alkalmazási körébe.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 27
1. cikk (2) bekezdés 1. francia bekezdés

– a forgalomba hozott növényvédő szerek 
éves mennyisége az I. melléklet szerint,

– a gyártott és forgalomba hozott 
növényvédő szerek éves mennyisége az I. 
melléklet szerint,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 28
1. cikk (2) bekezdés 2a. francia bekezdés (új)

- a biocid termékek forgalomba hozataláról 
szóló 98/8/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv I., IA. és IB. melléklete 
szerint forgalomba hozott biocid termékek 
éves mennyisége.

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 29
2. cikk a) pont

a) „növényvédő szer”: a módosított 
91/414/EGK irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott 
növényvédő szer;

a) „peszticidek”: peszticidek, amelyek a 
következőket foglalják magukban:

aa) a módosított 91/414/EGK irányelv 2. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
növényvédő szer;

ab) a biocid termékek forgalomba 
hozataláról szóló, 1998. február 16-i 
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben és annak az V. mellékletében 
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meghatározott 14–19. terméktípusba tartozó 
biocid termékek;

Or. en

Indokolás

Mivel a „növényvédő szerek” kifejezés helyébe az egész rendeletben a „peszticidek” kifejezés 
lép, pontosítani kell, hogy mire vonatkoznak a peszticidek. Ebben az esetben a peszticidek a 
fent említett irányelvben meghatározott növényvédő szereket és a peszticidek fenntartható 
használatáról szóló irányelvben említett ugyanazon biocid termékeket foglalják magukban. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 30
2. cikk aa) pont (új)

aa) „statisztikák”: az e rendelet 3. cikkének 
(1) bekezdésében említett statisztikai 
adatok;

Or. pl

Indokolás

A „statisztikák” fogalom meghatározását be kell építeni ebbe az európai parlamenti és 
tanácsi rendeletbe.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 31
2. cikk c) pont

Nem érinti az angol nyelvű változatot.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 32
2. cikk f) pont

f) „szakmai felhasználó”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki peszticideket szakmai 
tevékenysége keretében használ, beleértve a 
peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 

f) „szakmai felhasználó”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki növényvédő szereket
szakmai tevékenysége keretében használ, 
beleértve a növényvédő szerek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
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meghatározásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 3. cikkében 
meghatározott kezelőket, technikusokat, 
munkaadókat és önálló vállalkozókat a 
mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági 
ágazatokban;

fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 
cikkében meghatározott kezelőket, 
technikusokat, munkaadókat és önálló 
vállalkozókat a mezőgazdasági és a nem 
mezőgazdasági ágazatokban;

Or. de

Indokolás

Az anyagok csoportjának helyes megjelölése, amelyekre vonatkozóan statisztikákat kell 
készíteni. Lásd a rendelet címét is.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 33
3. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A tagállamok az I. és a II. mellékletben 
felsorolt jellemzők meghatározásához 
szükséges adatokat a következő eszközök 
segítségével gyűjtik össze:

(1) A tagállamok az I. és a II. mellékletben 
felsorolt jellemzők meghatározásához 
szükséges adatokat a következő eszközök 
valamelyikének vagy azok 
kombinációjának felhasználásával gyűjtik 
össze:

Or. de

Indokolás

Nyelvileg jobban érthető. 

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 34
3. cikk (1) bekezdés -1. francia bekezdés (új)

- a peszticidgyártóktól, kereskedőktől és 
importőröktől kapott adatok,

Or. en

Indokolás

A peszticidgyártók, kereskedők és importőrök rendelkeznek a leglényegesebb adatokkal a
növényvédő szerek és a biocid termékek forgalomba hozatalával kapcsolatban.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 35
3. cikk (1) bekezdés 1. francia bekezdés

– felmérések, – felmérések és megfigyelések,

Or. pl

Indokolás

A peszticidhasználat csökkentése nem csak adatok gyűjtését, valamint felmérések és 
statisztikák készítését igényli, hanem e statisztikák környezeti hatás szempontjából történő 
megfigyelését is a geoszisztéma és az emberi élet védelme érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 36
3. cikk (1) bekezdés 4. és 5. francia bekezdés

- adminisztratív források, vagy - egyéb adminisztratív források, vagy
- ezen eszközök kombinációja, beleértve a 
szakértői véleményeken vagy modelleken 
alapuló statisztikai becslési eljárásokat.

- a szakértői véleményeken vagy modelleken 
alapuló statisztikai becslési eljárások.

Or. de

Indokolás

Nyelvileg jobban érthető.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 37
3. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok az I. és II. mellékletben 
meghatározott ütemezés szerint és 
gyakorisággal eljuttatják a Bizottsághoz a 
statisztikai eredményeket, beleértve a 
bizalmas adatokat is. Az adatokat a II. 
mellékletben megadott besorolás szerint 
nyújtják be.

(2) A tagállamok az I. és II. mellékletben 
meghatározott ütemezés szerint és 
gyakorisággal eljuttatják a Bizottsághoz a 
statisztikai eredményeket. Az adatokat a II. 
mellékletben megadott besorolás szerint 
nyújtják be. A tagállamok titoktartási 
megfontolásokból összevonhatják az 
adatokat.
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Or. de

Indokolás

1. A kockázati mutatók kialakítása érdekében, ami tulajdonképpen a statisztikai rendelet célja, 
mindössze a statisztikai eredményekre van szükség: nincs szükség bizalmas információkra. Ez 
a rendelkezés ezért felesleges. 

2. A III. melléklettel összhangban benyújtott adatok esetében lehetőséget kell biztosítani az 
adatok összevonására, hogy védjék a bizalmas működési és üzleti információkat.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 38
3. cikk (6) bekezdés

(6) Amennyiben a titoktartás miatt 
szükséges, a Bizottság a III. mellékletben 
meghatározott kémiai osztályok vagy 
termékkategóriák szerint összevonja az 
adatokat azok közzétételét megelőzően.

(6) A titoktartás miatt a Bizottság a III. 
mellékletben meghatározott kémiai 
osztályok vagy termékkategóriák szerint 
összevonja az adatokat azok közzétételét 
megelőzően.

A közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK 
tanácsi rendelet 15. cikkével összhangban a 
kizárólag közösségi statisztikák előállítása 
érdekében szerzett bizalmas adatokat a 
nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság 
kizárólag statisztikai célokra használhatják 
fel, kivéve ha a válaszadók egyértelműen 
beleegyezésüket adták az adatok egyéb 
célra történő felhasználásához. 
Amennyiben titoktartási megfontolásokból 
szükséges, a Bizottság a közzététel előtt a 
III. mellékletben megadott kémiai osztályok 
és termékkategóriák szerint összevonja az 
adatokat.

Or. de

Indokolás

A bizalmas adatok kezelését nem csak a közzététellel összefüggésben kell szabályozni; azt is 
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meg kell határozni, hogy az adatokat a rendeltetési céltól eltérő célra nem szabad 
felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 39
4. cikk (2) bekezdés d) pont

d) a III. mellékletben meghatározott, 
nyilvántartásba foglalandó anyagok 
jegyzékének, és azok termékkategóriák és 
kémiai osztályok szerinti besorolásának 
kiigazítása.

d) a III. mellékletben meghatározott, 
nyilvántartásba foglalandó anyagok 
jegyzékének, és azok termékkategóriák és 
kémiai osztályok szerinti besorolásának 
kiigazítása. Az anyagok besorolását 
rendszeresen ki kell igazítani a 
hatóanyagok folyamatos vizsgálata alapján.

Or. en

Indokolás

A hatóanyagok mellékletét mindig frissíteni kell, amikor új hatóanyagot vesznek fel az 
engedélyezési eljárás I. mellékletébe, különösen mert a hatóanyagok besorolását a 
keretirányelv szerint frissítik majd.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 40
6. cikk (2) bekezdés 

Az első jelentést e rendelet hatálybalépését 
követő hetedik naptári év végéig kell 
benyújtani.

Az első jelentést e rendelet hatálybalépését 
követő negyedik naptári év végéig kell 
benyújtani

Or. en

Indokolás

A legtöbb adat rendelkezésre áll, ezért az első jelentést a lehető leghamarabb be kell nyújtani.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 41
 I. melléklet, cím

A növényvédő szerek forgalomba hozatalára A növényvédő szerek gyártására és 
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vonatkozó statisztikák forgalomba hozatalára vonatkozó 
statisztikák

Or. pl

Indokolás

A statisztikáknak ki kell terjednie a növényvédő szerek gyártására és forgalomba hozatalára.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 42
 I. melléklet 1. szakasz

A statisztikák kiterjednek az egyes 
tagállamokban forgalomba hozott 
növényvédő szerekben található 
hatóanyagokat, ellenanyagokat és 
kölcsönhatás-fokozókat tartalmazó, 
III. mellékletben felsorolt összes anyagra. 
Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
termék átalakítása vagy az engedélynek egy 
másik szállítóra való átruházása esetén 
elkerüljék a kétszeres elszámolást.

A statisztikák kiterjednek az egyes 
tagállamokban forgalomba hozott 
növényvédő szerekben található, III. 
mellékletben felsorolt összes anyagra. Külön 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a termék 
átalakítása vagy az engedélynek egy másik 
szállítóra való átruházása esetén elkerüljék a 
kétszeres elszámolást.

Or. de

Indokolás

Ez a mondatrész már szerepel az „anyagok” 2. cikk b) pontja szerinti
fogalommeghatározásában és a III. melléklet első mondatában, amely logikus, hogy hová 
tartozik. Itt felesleges és nyelvileg helytelen ez a mondatrész, ezért el kell hagyni.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 43
 I. melléklet 2. szakasz

A forgalomba hozott növényvédő szerekben 
található, a III. mellékletben felsorolt 
minden egyes anyag mennyiségét össze kell 
gyűjteni.

A forgalomba hozott növényvédő szerekben 
és biocid termékekben található, a III. 
mellékletben felsorolt minden egyes anyag 
mennyiségét össze kell gyűjteni mindegyik 
tagállamban.

Or. en
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Indokolás

A rendelet célja, hogy csökkentse a peszticidek miatt felmerült kockázatokat, és 
összehasonlítsa a helyzetet a különböző tagállamokban. E célok elérésére csak a 
rendelkezésre álló nemzeti és regionális adatok alkalmasak.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 44
 I. melléklet 3. szakasz

Az anyagokra vonatkozó adatokat 
kilogrammban kell megadni.

A hatóanyagokra vonatkozó adatokat 
kilogrammban kell megadni.

Or. en

Indokolás

Terminológiailag a hatóanyag fogalom a helyes.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 45
I. melléklet 6. szakasz 3. bekezdés

A második referenciaévre vonatkozó 
jelentés tartalmazza a forgalomba hozott, 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági célú 
növényvédő szerekben található, a 
III. mellékletben felsorolt anyagok 
főcsoportjainak a teljes mennyiséghez 
viszonyított arányaira vonatkozó durva 
becslést. A becsléseket ötévente meg kell 
újítani.

törölve

Or. de

Indokolás

Ezek a becslések jelentős adminisztratív ráfordításokat igényelnének, és nehéz belátni, hogy 
miért szükségesek a növényvédő szerekre vonatkozó kockázati mutatók meghatározásához, 
ami a gyűjtött adatok tervezett felhasználási célja. Ez a ráfordítás ezért felesleges, ezért a 
rendelkezést törölni kell.
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Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 46
 I. melléklet 6. szakasz 3. bekezdés

A második referenciaévre vonatkozó jelentés 
tartalmazza a forgalomba hozott, 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági célú 
növényvédő szerekben található, a 
III. mellékletben felsorolt anyagok 
főcsoportjainak a teljes mennyiséghez 
viszonyított arányaira vonatkozó durva 
becslést. A becsléseket ötévente meg kell 
újítani.

A második referenciaévre vonatkozó jelentés 
tartalmazza a forgalomba hozott, 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági célú 
– különösen a városi zöld területeken, utak 
és vasutak karbantartására használt, a 
városi szilárd/vízhatlan felületeken használt 
és magánfelhasználásra szánt –
növényvédő szerekben található, a 
III. mellékletben felsorolt anyagok 
főcsoportjainak a teljes mennyiséghez 
viszonyított arányaira vonatkozó durva 
becslést. A becsléseket ötévente meg kell 
újítani.

Or. en

Indokolás

A peszticidek által okozott vízszennyezés fontos kérdés Európában, és alkalmi megfigyelések 
bizonyítják, hogy e szennyezés nagyobb része nem a mezőgazdaságból származik (pl. a 
peszticidek kijuttatása kemény/vízhatlan felületekre, vízszennyezés a földekről lefolyó 
peszticidek miatt).

Módosítás, előterjesztette: Daciana Octavia Sârbu

Módosítás: 47
II. melléklet 1. szakasz 1. bekezdés

1. A statisztikák kiterjednek a növényvédő 
szereknek az egyes tagállamokban történő 
mezőgazdasági felhasználására.

1. A statisztikák kiterjednek a 
peszticideknek az egyes tagállamokban 
mezőgazdasági termelők által történő 
mezőgazdasági felhasználására

Or. en

Indokolás

A II. melléklet alkalmazási körét a mezőgazdasági termelők által használt peszticidekre kell 
korlátozni, mivel statisztikai szempontból nagyon nehéz lenne értékelni a peszticidek nem 
mezőgazdasági célú felhasználását, amelyeket felhasználók széles köre alkalmazhat, és 
amelyekre vonatkozóan nincs még tapasztalat vagy harmonizált megközelítés. Ez 
befolyásolhatja hatékonyságot és növelheti a rendelet költségeit.
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Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 48
 II. melléklet 1. szakasz 3. bekezdés

3. A statisztikák kiterjednek a kiválasztott 
növényekhez a referencia-időszak alatt 
használt növényvédő szerekben található 
hatóanyagokat, ellenanyagokat és 
kölcsönhatás-fokozókat tartalmazó 
III. mellékletben felsorolt összes anyagra.

3. A statisztikák kiterjednek a kiválasztott 
növényekhez a referencia-időszak alatt 
használt növényvédő szerekben található,
III. mellékletben felsorolt összes anyagra, az 
ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók 
kivételével.

Or. de

Indokolás

Az ellenanyagokat és kölcsönhatás-fokozókat nem szükséges figyelembe venni a kockázati 
mutatók kidolgozása céljából – ami az adatgyűjtés célja –, és ez jelentős pénzügyi és 
adminisztratív teherrel is járna. Ezért felesleges felvenni ezeket az anyagcsoportokat a II. 
mellékletbe, így a rendelkezést el kell hagyni.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 49
II. melléklet 2. szakasz 1. bekezdés

1. Az egyes kiválasztott növényekhez 
használt növényvédő szerekben található, a 
III. mellékletben felsorolt összes anyag 
mennyiségét az egész megművelt területre, 
valamint az egyes anyagokkal „kezelt 
növények területére” vonatkozóan kell 
összeállítani.

1. Az egyes kiválasztott növényekhez 
használt növényvédő szerekben található, a 
III. mellékletben felsorolt összes anyag 
mennyiségét az egész megművelt területre, 
amelyre vonatkozóan statisztikák állnak 
rendelkezésre, valamint az egyes 
anyagokkal „kezelt növények területére” 
vonatkozóan kell összeállítani.

Or. de

Indokolás

Szükséges részletezés, hogy a rendelkezésre álló statisztikai adatokat fel lehessen használni a 
mennyiség meghatározásához.
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Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 50
II. melléklet 3. szakasz 1. bekezdés

1. A felhasznált anyagokra vonatkozó 
mennyiségeket kilogrammban kell megadni.

1. A felhasznált hatóanyagokra vonatkozó 
mennyiségeket kilogrammban kell megadni.

Or. en

Indokolás

Terminológiailag a hatóanyag fogalom a helyes.
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