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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a  peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi  irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0373 – C6–0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0373)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkére és az EK-Szerződés 175. cikkére, amely alapján 
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0246/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint az Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Cím

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

A növényvédő szerek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról

Indokolás

Az irányelv alapján történő intézkedések nem vonatkoznak valamennyi peszticidre, hanem 
csak a növényvédő szer formájában alkalmazott peszticidekre. Ezért a Bizottsági javaslatban 
szereplő „peszticid” megnevezés megtévesztő, és az irányelv teljes szövegében a „növényvédő 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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szer” megnevezéssel kellene felváltani.

Módosítás: 2
(1) preambulumbekezdés

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

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

Módosítás: 3
(2) preambulumbekezdés

(2) Az ebben az irányelvben előírt 
intézkedések kiegészítik és nem sértik az 
egyéb, vonatkozó közösségi 
jogszabályokban meghatározott 
intézkedéseket, különösen a növényvédő 
szerekről szóló …/…/EK rendeletet, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet; 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 
rendeletet.

(2) Az ebben az irányelvben előírt 
intézkedések kiegészítik és nem sértik az 
egyéb, vonatkozó közösségi 
jogszabályokban meghatározott 
intézkedéseket, különösen a növényvédő 
szerekről szóló …/…/EK rendeletet, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet; 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
rendeletet, valamint a 2002. január 28-i, 
az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszer-biztonságra vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 
178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeleten alapuló élelmiszerjogi 
előírásokat.
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Indokolás

A kiegészítés lefedi az élelmiszerjog érintett területét. 

Módosítás: 4
(3) preambulumbekezdés

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

(3) A tagállamok a növényvédő szerek 
használatával járó, az emberi egészséget 
és a környezetet érintő lehetséges 
kockázatokat csökkentő nemzeti 
cselekvési terveket alkalmaznak, hogy 
elősegítsék ezen irányelv végrehajtását. A 
nemzeti cselekvési tervek egyéb vonatkozó 
közösségi jogszabály keretében kidolgozott 
végrehajtási tervekkel is 
összehangolhatóak, valamint a növényvédő 
szerekkel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok értelmében elérendő 
célkitűzések csoportosítására is 
használhatóak.

Indokolás

Az irányelv és a nemzeti cselekvési tervek célját a kockázatok további csökkentésének kellene 
jelentenie. A vegyi növényvédő szerek nélküli növényvédelem követelménye jelenleg nem 
reális és nem célravezető. A célt valamennyi cselekvési lehetőség és eljárás ökológiai és 
gazdaságos alkalmazása kell, hogy jelentse, a helyszínnek és helyzetnek megfelelő 
döntéseknek a fenntartható mezőgazdaság szellemében való megvalósítása érdekében.

Módosítás: 5
(6) preambulumbekezdés

(6) Kívánatos, hogy a tagállamok képzési 
rendszereket hozzanak létre a peszticidek 
forgalmazói, tanácsadói és üzleti 
felhasználói számára, ami lehetővé teszi a 
jelenlegi és jövőbeni peszticid-
felhasználóknak, hogy teljes mértékben 
tudatában legyenek az emberi egészséget 
és a környezetet érintő lehetséges 
kockázatoknak, illetve az azokat a lehető 
legnagyobb mértékben csökkentő 
megfelelő intézkedéseknek. A üzleti 

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

felhasználók képzési tevékenységei 
összehangolhatók az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében 
megszervezett tevékenységekkel.

Indokolás

Képzési és továbbképzési intézkedéseket kell előirányozni a forgalmazók, a tanácsadók és az 
ipari növényvédőszer-felhasználók számára. Az alkalmazási és eladói szakismeretek 
nélkülözhetetlenek a növényvédő szerek rendeltetésszerű és szakszerű használatához. 

Módosítás: 6
(7) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

A nyilvánosságot tárgyilagosan kell tájékoztatni mind a növényvédőszer-használat 
kockázatairól, mind annak hasznáról, és a tájékoztatásnak hozzá kell járulnia a növényvédő 
szerek felelősségteljes kezeléséhez.

Módosítás: 7
(10) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

A légi permetezés mint felviteli technológia bizonyos helyzetekben, helyszíneken és bizonyos 
kultúrák esetében (a kultúra magassága, a fertőzés helye, járványok) nélkülözhetetlen. A cél, 
hogy bürokráciamentes és közigazgatásilag alkalmazható szabályokat vezessenek be a légi 
permetezésre. Különösen válsághelyzetekben fontos, hogy gyorsan reagáljanak az akut 
kártevőtámadásra.

Módosítás: 8
(11) preambulumbekezdés

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

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

Módosítás: 9
(12) preambulumbekezdés

(12) A peszticidek használata különösen 
veszélyes lehet nagyon érzékeny 

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

területeken, mint például a vadon élő 
madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
természetes élőhelyek, vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 
értelmében védett Natura 2000 területeken.
A természetvédelmi célok eléréséhez 
szükséges fenntartási intézkedéseket e 
rendelkezések alapján kell megtenni. Más 
helyeken, például közparkokban, 
sportpályákon, játszótereken, a lakosság 
növényvédő szereknek való kitételéből 
származó kockázatok magasak. Az ilyen 
területeken a növényvédőszer-használatot
ezért a lehető legkisebb mértékűre kell 
csökkenteni, vagy adott esetben meg kell 
szüntetni.

Indokolás

A Natura 2000 területek, amelyek időközben a Közösség földterületének több mint 15%-át 
teszik ki, számos mezőgazdaságilag vagy erdőgazdaságilag hasznosított területet is magukban 
foglalnak, ahol a növényvédő szerek alkalmazása nem mond ellent a fenntartási céloknak. 
Mindazonáltal ésszerű megfelelő utalással emlékeztetni a természetvédelmi jogi eszközökre.

Módosítás: 10
(13) preambulumbekezdés

(13) A peszticidek kezelése, beleértve a 
vegyi anyagok hígítását és vegyítését, 
illetve a peszticid kijuttatásához használt 
berendezések használatot követő 
megtisztítását, a tartályban lévő felesleg 
kiöntése, az üres csomagolás és a 
felhasználatlan peszticidek különösen 
alkalmasak az emberek és a környezet 
nemkívánatos veszélyeztetésére. Ezért 
helyénvaló rendelkezni az említett 
tevékenységekre vonatkozó egyedi 
intézkedésekről, amelyek a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 8. 
cikkének és a veszélyes hulladékokról 
szóló, 1991. december 12-i, 91/689/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 5. cikkének 

(13) A növényvédő szerek szakszerűtlen
kezelése, beleértve a vegyi anyagok 
hígítását és vegyítését, illetve a 
növényvédő szer kijuttatásához használt 
berendezések használatot követő 
megtisztítását, a tartályban lévő felesleg 
kiöntése, az üres csomagolás és a 
felhasználatlan növényvédő szerek
különösen alkalmasak az emberek és a 
környezet nemkívánatos veszélyeztetésére.
Ezért helyénvaló rendelkezni az említett 
tevékenységekre vonatkozó egyedi 
intézkedésekről, amelyek a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 8. 
cikkének és a veszélyes hulladékokról 
szóló, 1991. december 12-i, 91/689/EGK 
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értelmében előírt intézkedéseket egészítik 
ki. Ezen intézkedéseknek a nem üzleti 
felhasználókat is figyelembe kell venniük, 
mivel az ismerethiány miatt bekövetkező 
helytelen kezelés a legnagyobb 
valószínűséggel ebben a felhasználói 
csoportban fordul elő.

tanácsi irányelv 2. és 5. cikkének 
értelmében előírt intézkedéseket egészítik 
ki. Ezen intézkedéseknek a nem üzleti 
felhasználókat is figyelembe kell venniük, 
mivel az ismerethiány miatt bekövetkező 
helytelen kezelés a legnagyobb 
valószínűséggel ebben a felhasználói 
csoportban fordul elő.

Módosítás: 11
(19) preambulumbekezdés

(19) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal1
összhangban el kell fogadni.

(19) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal1
összhangban el kell fogadni.

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o., a 2006/512/EK 
határozat által módosítva (HL L 200., 2006.7.22., 
11.o.)

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez történő 
igazítása érdekében van szükség.

Módosítás: 12
2. cikk (1) bekezdés

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

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

Indokolás

Az irányelv alapján történő intézkedések nem vonatkoznak valamennyi peszticidre, hanem 
csak a növényvédő szer formájában alkalmazott peszticidekre. Ezért a Bizottsági javaslatban 
szereplő „peszticid” megnevezés megtévesztő, és az irányelv teljes szövegében a „növényvédő 
szer” megnevezéssel kellene felváltani.
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Módosítás: 13
4. cikk cím és (1) és (2) bekezdés

Nemzeti cselekvési tervek a peszticidek
kockázatainak és az azoktól való 

függésnek a csökkentésére

Nemzeti cselekvési tervek a növényvédő 
szerek kockázatainak és az azoktól való 

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

A tagállamok nemzeti cselekvési terveket 
fogadnak el a növényvédő szerek 
alkalmazásából fakadóan az emberek és 
állatok egészsége és a környezet 
szempontjából fennálló kockázatok 
csökkentésére. A nemzeti cselekvési tervek 
magukban foglalhatják a regionális 
terveket is a sajátos helyi adottságok 
figyelembe vétele érdekében.

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

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

– a hatékony növényvédelem 
követelményei,
– más közösségi jogszabályok szerinti, a 
növényvédő szerek alkalmazására 
vonatkozó tervezés, mint például a 
2000/60/EK irányelv szerinti intézkedési 
tervek.

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

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

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

A nemzeti cselekvési terveket legalább öt 
évente felül kell vizsgálni, és az azokon 
végzett minden változtatást haladéktalanul 
jelenteni kell a Bizottságnak. A Bizottság 
létrehoz egy olyan internetes portált, 
amely segítségével tájékoztatja a 
közvéleményt a nemzeti cselekvési 
tervekről, az esetleges módosításokról és a 
végrehajtás legfontosabb eredményeiről.

Indokolás

A növényvédő szerek használatának egymástól eltérő helyi körülményei miatt figyelembe kell 
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venni a helyi terveket. A nemzeti cselekvési tervek fontos eleme a közvélemény bevonása. 
Éppen ezért ésszerű a terveket, a módosításokat és a végrehatás eredményeit internetes 
portálon keresztül közzétenni.

Módosítás: 14
5. cikk

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
üzleti felhasználó, forgalmazó és tanácsadó 
hozzájuthat a megfelelő képzéshez és 
továbbképzéshez a növényvédő szerek 
fenntartható alkalmazásával 
kapcsolatosan.

A növényvédő szerek szakszerű 
használatával kapcsolatos tudás 
valamennyi üzleti felhasználó képzésének 
része kell, hogy legyen.

A képzést úgy kell felépíteni, hogy az
biztosítsa az I. mellékletben felsorolt 
témákra vonatkozó elegendő ismeretek 
elsajátítását.

A képzést és továbbképzést úgy kell 
felépíteni, hogy az biztosítsa az I. 
mellékletben felsorolt témákra vonatkozó 
elegendő ismeretek elsajátítását.

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

(2) A 20. cikk (1) bekezdésében említett 
dátumtól számított két éven belül a 
tagállamok értékelő rendszert hoznak létre.
Megfelelő tanúsítványok segítségével 
igazolják az I. melléklet kielégítő 
ismeretét. A rendszer szabályozza a 
tanúsítvány megadásának előfeltételeit, 
érvényességi idejét, valamint a 
tanúsítvány visszavonását.

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

(3) A 18. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban az I. 
mellékletet a Bizottság módosíthatja a 
műszaki és tudományos fejlődéshez történő 
hozzáigazítás céljából.

Indokolás

A tagállamoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy ezen irányelv alapvető követelményeit 
megfelelő képzéssel és továbbképzéssel teljesítsék. A megfelelő előképzettséggel rendelkező 
személyek számára elegendő lehet egyes aspektusok elmélyítése.
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Módosítás: 15
6. cikk

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint mérgezőként vagy nagyon 
mérgezőként besorolt növényvédő szereket
értékesítő forgalmazók rendelkeznek 
legalább egy olyan alkalmazottal, aki az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványt 
kapott, és aki az értékesítés helyén jelen 
van és elérhető, hogy tájékoztatást nyújtson 
a fogyasztóknak a növényvédő szer
használatával kapcsolatban. A tanúsítvány 
nem lehet 7 évnél régebbi.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem üzleti felhasználók 
számára nem engedélyezett peszticidek 
értékesítése kizárólag az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett tanúsítvánnyal 
rendelkező üzleti felhasználók számára 
történhessen meg.
(3) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
nem üzleti felhasználásra szánt 
peszticideket forgalmazók adják meg a 
peszticid-használat kockázataival 
kapcsolatos általános információkat, 
különösen azokat, amelyek a veszélyekre,
az expozícióra, a megfelelő tárolásra, a 
kezelésre és a kijuttatásra, valamint az 
ártalmatlanításra vonatkoznak.

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
növényvédő szereket forgalmazók adjanak 
meg a növényvédő szer szakszerű 
használatához szükséges minden 
információt, különös tekintettel a 
lehetséges kockázatokra, az expozícióra, a 
megfelelő tárolásra, kezelésre, kijuttatásra, 
valamint ártalmatlanításra vonatkoznak. Ez 
érvényes az internetes árusításra is.
Amennyiben a vevő az 5. cikk (2) 
bekezdése szerinti tanúsítvánnyal 
rendelkezik, ennek bemutatása elegendő a 
növényvédő szerhez való hozzájutáshoz.

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

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

Indokolás

A növényvédő szereket árusító forgalmazóknak kielégítő intézkedéseket kell tenniük annak 
érdekében, hogy a vásárlók a vásárlás során megfelelő tájékoztatást kapjanak a növényvédő 
szerek szakszerű alkalmazásáról, lehetséges veszélyeiről, szakszerű tárolásáról, kezeléséről, 
kijuttatásáról és ártalmatlanításáról.
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Módosítás: 16
7. cikk

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

A tagállamok ösztönzik és elősegítik a 
növényvédő szerek felelősségteljes 
kezelésére vonatkozó tájékoztatási
programokat és az információ 
hozzáférhetőségét a nyilvánosság számára, 
különösen a mezőgazdaságban és az 
élelmiszer-termelésben betöltött szerepét, 
az egészségügyi és környezeti hatásaikat és 
nem vegyi alternatíváikat illetően.

Indokolás

Tárgyilagos tájékoztatási programokra van szükség, amelyek a növényvédő szerek 
alkalmazásával járó előnyöket és hátrányokat egyaránt taglalják.

Módosítás: 17
8 cikk (1) bekezdés második a) albekezdés (új)

A vizsgálati időszak legfeljebb négy évig 
terjed.

Módosítás: 18
8. cikk (5) bekezdés

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

(5) A 18. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban a 
Bizottság a II. mellékletet módosíthatja a 
műszaki és tudományos fejlődéshez történő 
hozzáigazítás céljából.

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez történő 
igazítása érdekében van szükség.

Módosítás: 19
9. cikk

(1) A tagállamok megtiltják a (2)–(6) (1) A tagállamok szabályozzák a 
növényvédő szerekkel való, (2)–(6) 
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bekezdések szerinti légi permetezést. bekezdések szerinti légi permetezést.
(2) A tagállamok meghatározzák és 
nyilvánosságra hozzák azokat a növényi 
kultúrákat, területeket és a kijuttatás 
különös követelményeit, ahol az (1) 
bekezdéstől eltérve engedélyezett a légi 
permetezés.

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

Legalább az alábbi kritériumokat előírják:
(3) A tagállamok kijelölik az eltéréseket 
odaítélő illetékes hatóságokat, és ezekről 
tájékoztatják a Bizottságot.
(4) Eltérés csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén ítélhető oda:
a) nem lehet más megvalósítható 
alternatíva, vagy a peszticidek talajon 
történő alkalmazásával összehasonlítva 
lenniük kell egyértelmű előnyöknek az 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
kisebb hatást illetően,

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

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

b) Csak olyan növényvédő szerek 
alkalmazhatók, amelyek légi permetezése 
nem tiltott. Figyelembe veszik a 
növényvédő szer alkalmazásának esetleges 
kihatásait az emberi egészségre és a 
környezetre, valamint az alkalmazható 
alternatívák lehetőségét.

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

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

ca) Helikopterek alkalmazásakor a 
permetsodródás csökkentése érdekében a 
helikopter szórórúdját injektoros 
szórófejjel kell ellátni. 

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

(2) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 
kérelmet kell benyújtania az illetékes 
hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják az (1) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését.

(5) A peszticideket légi permetezéssel 
kijuttatni kívánó üzleti felhasználónak 
kérelmet kell benyújtania az illetékes 

Az engedélynek meg kell határoznia a 
lakosok, járókelők figyelmeztetéséhez és a 
permetezett terület közelében lévő 
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hatóságokhoz olyan adatok kíséretében, 
amelyek alátámasztják a (4) bekezdésben 
említett feltételek teljesülését.

környezet védelméhez szükséges 
intézkedéseket.

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

(3) Az illetékes hatóságok a légi 
permetezésekről nyilvántartást vezetnek.

(A bizottsági szöveg (5) bekezdése a Parlament által módosított szövegben a (2) bekezdés első 
albekezdése lett; a bizottsági szöveg (4) bekezdésének utolsó albekezdése pedig a Parlament 
által módosított szöveg (2) bekezdésének második albekezdése lett)

Indokolás

A légi permetezés mint felviteli technológia bizonyos helyzetekben, helyszíneken és bizonyos 
kultúrák esetében (a kultúra magassága, a fertőzés helye, járványok) nélkülözhetetlen. A cél, 
hogy bürokráciamentes és közigazgatásilag alkalmazható szabályokat vezessenek be a légi 
permetezésre. Különösen válsághelyzetekben fontos, hogy gyorsan reagáljanak az akut 
kártevőtámadásra.

Módosítás: 20
10. cikk

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

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

a) a vízi környezetre veszélytelen
termékeket

a) a vízi környezetet nem károsító
termékeket

b) a leghatékonyabb technikákat, beleértve 
a növényvédő szer kijuttatásához használt 
alacsony fordulatszámú berendezést.

b) a leghatékonyabb technikákat, beleértve 
a növényvédő szer kijuttatásához használt 
alacsony fordulatszámú berendezést.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban megfelelő 
ütközési zónákat – ahol peszticidek 
kijuttatása és tárolása tilos – alakítanak ki
a vízfolyásokkal, és különösen az ivóvíz 
kivételére használt védőövezetekkel
szomszédos földeken.
A védőzónák méretét a szennyezés
kockázata és az érintett terület
mezőgazdasági jellemzőinek függvénye 
szerint határozzák meg.

(2) A tagállamok megfelelő 
intézkedésekkel biztosítják, hogy a nemzeti 
cselekvési tervek tartalmazzanak a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a vízfolyások, 
és különösen az ivóvíz kivételére használt 
védőövezetek védelmére szolgáló 
intézkedéseket.
Ennek során a szennyezés kockázatait, 
amelyek a növényvédő szerek légi 
sodródása vagy lefolyása révén állnak elő, 
és az érintett terület jellemzőit kell 
figyelembe venni.
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(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket a 
peszticidek légi sodródásának korlátozása 
érdekében legalább a vízfolyások 
közvetlen közelében található, 
függőlegesen növesztett növények 
esetében, beleértve a gyümölcsösöket, 
szőlő-, komlóültetvényeket.

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

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

(4) A tagállamok megfelelő 
intézkedésekkel biztosítják, hogy a felszíni 
vízbe vagy a szennyvízelvezető rendszerbe 
jutás kockázatát a lehető legkisebb 
mértékűre csökkentik, vagy adott esetben 
megszüntetik, ha növényvédő szereket 
juttatnak ki a felszíni vagy talajvizekhez 
közeli utakon, vasútvonalakon, különösen 
áteresztő felületeken vagy egyéb 
infrastruktúrákon, illetve ezek mentén, 
vagy zárt felszínen.

Indokolás

A vízügyi keretirányelvben alapvető szabályozásokat és intézkedéseket állapítottak meg a vízi 
környezet védelme érdekében. A vízügyi keretirányelv végrehajtása során azonban különös 
figyelmet kell fordítani a növényvédő szerek használatára. A nemzeti cselekvési terveknek 
ezért egyértelműen és világosan szabályozniuk kell, hogy a növényvédő szerek használata 
során mire kell ügyelni a kijuttatás, a távolságok (védőzónák), valamint a vízfolyások és a 
vízvédelmi övezetek területén történő tárolás tekintetében is.

Módosítás: 21
11. cikk második bekezdés

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

Az a) és b) pontban említett intézkedések a 
vonatkozó kockázatértékelések 
eredményeire alapulnak.

Módosítás: 22
13. cikk

Integrált kártevő-szabályozás A növényvédelem helyes szakmai 
gyakorlata és integrált kártevő-szabályozás

(1) A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést az alacsony 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
összes üzleti felhasználó alkalmazza a 
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peszticid-használatú gazdálkodás 
ösztönzésére, beleértve az integrált 
kártevő-szabályozást, illetve annak 
biztosítására, hogy a peszticidek üzleti 
felhasználói átállnak az összes 
rendelkezésre álló növényvédelmi 
intézkedés környezetbarátabb 
használatára, ahol lehetséges az alacsony 
kockázatú alternatívákat előnyben 
részesítve, és egyébként az ugyanazon 
kártevőprobléma szempontjából 
rendelkezésre álló termékek közül azokra, 
amelyek az emberi egészségre és a 
környezetre minimális hatást 
gyakorolnak.

növényvédelem helyes szakmai 
gyakorlatának a III. mellékletben 
ismertetett általános kritériumait.

(2) A tagállamok létrehozzák vagy 
támogatják az integrált kártevő-
szabályozás végrehajtásához szükséges 
minden feltétel megteremtését.

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak a kevés növényvédő szert 
felhasználó eljárások, például az integrált 
kártevő-szabályozás támogatása 
érdekében.

(3) A tagállamok különösen azt biztosítják, 
hogy a gazdálkodók rendelkezésére állnak
az integrált kártevő-szabályozásra 
vonatkozó kártevő-felügyeleti és 
döntéshozatali rendszerek – beleértve az 5. 
cikkel összhangban lévő képzést – és 
eszközök, valamint tanácsadói 
szolgáltatások.

(3) A tagállamok megteremtik az integrált 
kártevő-szabályozás végrehajtásához 
szükséges feltételeket, vagy támogatják e 
feltételek megteremtését.

(4) A tagállamok 2013. június 30-ig 
jelentést tesznek a Bizottságnak a (2) és 
(3) bekezdés végrehajtásáról, és 
különösen arról, hogy az integrált kártevő-
szabályozás végrehajtásához szükséges 
feltételek adottak-e.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy
alkalmazni lehessen az integrált kártevő-
szabályozás mintájának a IV. 
mellékletben ismertetett általános 
kritériumait.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2014. január 1-ig a peszticidek 
minden üzleti felhasználója alkalmazza az 
integrált kártevő-szabályozás általános 
szabványait.

(5) A III. és IV. melléklet módosításait a 
18. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban végzik 
el.

(6) A tagállamok megállapítanak minden 
ahhoz szükséges intézkedést, hogy a 
gazdálkodókat az integrált kártevő-
szabályozás terményspecifikus
szabványainak végrehajtására 
ösztönözzék.

(6) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
állapítanak meg annak érdekében, hogy 
az üzleti felhasználókat az integrált 
kártevő-szabályozás termény- vagy 
ágazatspecifikus irányelveinek
végrehajtására ösztönözzék, amelyek a IV. 
mellékletben ismertetett általános 
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kritériumokat figyelembe veszik.  Ilyen 
irányelveket az üzleti felhasználók 
szervezetei is készíthetnek. A tagállamok a 
nemzeti cselekvési terveikben a 4. cikknek 
megfelelően hivatkoznak a megfelelő 
irányelvekre.

(7) Az integrált kártevő-szabályozás (5) 
bekezdésben említett általános szabványait 
a(z) […]/EK rendelet 52. cikkében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
kidolgozni.

(7) A tagállamok 2013. június 30-ig 
jelentést tesznek a Bizottságnak az (1)–(4) 
bekezdés végrehajtásáról, és különösen 
arról, hogy az integrált kártevő-
szabályozás végrehajtásához szükséges 
feltételek adottak-e.

(8) Az integrált kártevő-szabályozás (6) 
bekezdésben említett terményspecifikus 
szabványait a 98/34/EK rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban lehet kidolgozni.

Indokolás

A növényvédelem helyes szakmai gyakorlata és az integrált kártevő-szabályozás egész 
Unióban egységes kritériumait hozzák létre. A megfelelő kritériumokat a III. és IV. 
mellékletben konkretizálják részletesebben a tagállami szintű végrehajtás megkönnyítése 
érdekében. A tudomány és a technika állásához való igazításra az új komitológiai határozat 
rendelkezései szerint kerül sor.

Módosítás: 23
14. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság harmonizált kockázati 
indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
megfelelő indikátorokat fogadhatnak el.

(1) A Bizottság harmonizált kockázati 
indikátorokat dolgoz ki a 18. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban. Ezek elfogadásáig a 
tagállamok továbbra is használhatják 
meglévő nemzeti indikátoraikat, vagy más 
megfelelő indikátorokat fogadhatnak el.

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez történő 
igazítása érdekében van szükség.

Módosítás: 24
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15. cikk

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság az ezen irányelv 
végrehajtásában elért haladásról szóló 
jelentését, adott esetben módosítási 
javaslatok kíséretében, rendszeresen, de 
legalább ötévente benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

A trendek felderítése érdekében célszerű az egységes felülvizsgálat.

Módosítás: 25
18. cikk (2) és (3) bekezdés

(2) Az e bekezdésre tett hivatkozások során 
az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikke 
alkalmazandó, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.

(2) Az e bekezdésre tett hivatkozások során 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1)–(4) bekezdése és 7. cikke 
alkalmazandó, tekintettel annak 8. cikke
rendelkezéseire.

(3) Az e bekezdésre tett hivatkozások 
során az 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikke alkalmazandó, tekintettel annak 8. 
cikke rendelkezéseire.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében előírt időszak három hónap.

Indokolás

Erre a módosításra a szövegnek az új komitológiai határozat rendelkezéseihez történő 
igazítása érdekében van szükség.

Módosítás: 26
I. melléklet, cím és bevezetés

Képzési programok Képzési és továbbképzési programok

A képzési programokat úgy kell felépíteni, 
hogy azok biztosítsák a következő témákra 
vonatkozó elegendő ismeretek elsajátítását:

A képzési és továbbképzési programokat 
úgy kell felépíteni, hogy azok biztosítsák a 
következő témákra vonatkozó elegendő 
ismeretek elsajátítását:
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Indokolás

Ez a módosítás az 5. cikk rendelkezéseihez igazítja az I. mellékletet (vö. az 5. cikk 
módosítása).

Módosítás: 27
IIa. melléklet (új)

IIa. melléklet
A növényvédelem helyes szakmai 
gyakorlatának kritériumai
1) Megelőző intézkedések
- A termesztési rendszereket, a növényi 
kultúrákat, a vetésforgókat, a 
talajművelést, valamint a vetési és ültetési 
időszakokat a helyszínnek és a helyzetnek 
megfelelően úgy alakítják, hogy a 
kártevők általi fertőzöttséget ne 
támogassák.
- Elsősorban olyan fajtákat választanak 
ki, amelyek a lényeges, helyszínre jellemző 
kártevő szervezetekkel szemben 
tűrőképesek vagy ellenállóak.
2) A fertőzés becslése
- A megfelelő növényvédelmi 
intézkedésekre vonatkozó határozatok 
meghozatalához igénybe veszik a 
tanácsadási szolgáltatásokat.
- A növényeket, a növényállományokat és 
a növényi termékeket a fejlődésük és az 
egészségi állapotuk tekintetében 
megfigyelik. A kártevő szervezetekkel való 
fertőzöttséget a növényvédelmi 
intézkedések szükségszerűsége szerint 
becsülik meg.
3) Növényvédő szerek alkalmazása
- Amennyiben más megvalósítható 
növényvédelmi intézkedések nem állnak 
rendelkezésre, növényvédő szer 
alkalmazása lehetséges.
- Csak megfelelő, az adott alkalmazási 
területen engedélyezett növényvédő 
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szereket alkalmaznak a használati 
utasításnak megfelelően.
- A kezelési folyadék előállítása során 
betartják a felhasználó, a harmadik 
személyek és a természet védelmére 
vonatkozó különös biztonsági 
intézkedéseket.
- Az üzleti felhasználó az 5. cikk szerinti 
tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Csak megfelelő és biztos működésű, a 8. 
cikk szerint megvizsgált növényvédelmi 
berendezéseket használnak fel.
- A permetsodródást messzemenőkig 
elkerülik.
- A maradék permetleveket és a 
tisztítófolyadékokat megfelelő hígításban 
juttatják ki az alkalmazási területre. A 
vízelvezető rendszerekbe vagy a 
csatornába való bevezetés ellentétes a 
helyes szakmai gyakorlattal.

Indokolás

A IIa. mellékletben (új) kell leírni az üzleti felhasználó helyes szakmai gyakorlatának 
általános kritériumait a 13. cikkel összefüggésben (vö. a 13. cikk módosítása).

Módosítás: 28
IIb. melléklet (új)

IIb. melléklet
Az integrált kártevő-szabályozás általános 
kritériumai
1) A kártevő szervezetek elleni védekezés 
megelőző intézkedései a következőkre 
terjednek ki:
- célszerű vetésforgók;
- hozzáigazított termesztési technikák és 
eljárások (például a talaj vetésre való 
előkészítése, a vetés időpontja és sűrűsége 
a vetés, a tartósító talajművelés, a 
közvetlen vetés, a higiénés intézkedések és 
a fametszés tekintetében);
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- ellenálló/tűrőképes fajták termesztése és 
tanúsított vetőmagok és ültetési anyagok 
felhasználása;
- kiegyensúlyozott trágyázás, talajjavítás 
és öntözés/esőztetés a helyes szakmai 
gyakorlatnak megfelelően;
- kártevő szervezetek mezőgazdasági 
berendezések által okozott elterjedésének 
elkerülése (például rendszeres tisztítás 
révén);
- a lényeges, hasznos élő szervezetek 
védelme és támogatása, például 
hozzáigazított növényvédelmi intézkedések 
vagy az ökológiai infrastruktúra 
használata révén a megművelt területeken 
vagy azokon kívül.
2) Az állomány felügyeletét – amikor 
lehetséges – megfelelő módszerekkel és 
eljárásokkal végzik. Ide tartoznak a 
tudományosan megalapozott és 
megvalósítható előrejelzési, riasztási és 
diagnosztikai rendszerek, valamint a 
szaktanácsadás igénybevétele.
3) Az állomány felügyelete alapján az 
üzleti felhasználó dönti el, hogy kell-e, és 
mikor kell közvetlen növényvédelmi 
intézkedéseket tenni. E tekintetben a 
döntéshozatal során fontos elemek –
amennyiben rendelkezésre állnak és 
megvalósíthatók – a tudományosan 
megalapozott károkozásmentes szintek. Az 
ilyen regionális károkozásmentes szinteket 
a növényvédő szerek alkalmazása előtt 
figyelembe veszik.
4) A biológia, fizikai és más nem kémiai 
eljárásokat előnyben kell részesíteni a 
kémiai növényvédő szerekkel szemben, ha 
azoktól kielégítő védekezést lehet elvárni, 
és a gazdasági hatásokat figyelembe 
vették.
5) Az alkalmazandó növényvédő szer a 
célszervezetre nézve a lehető 
legspecifikusabb, és a felhasználók, a nem 
célzott szervezetek és a környezet számára 
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a legkisebb mellékhatásokkal rendelkezik.
6) Az üzleti felhasználó a növényvédő 
szerek felhasználása és más 
beavatkozások során figyelembe veszi a 
szükséges mértéket, például a csökkentett 
ráfordítási mennyiségeket és 
felhasználásokat vagy a részleges 
területkezelést. Ennek során figyelembe 
kell venni, hogy az elérni kívánt 
védekezési eredmény bekövetkezzen, és a 
célszervezetek rezisztenciájának 
kialakulása ne erősödjön fel.
7) Ha a növényvédő szerekkel szembeni 
rezisztencia kialakulásának kockázatai 
ismertek, és ezáltal gyakoribb 
növényvédőszer-használat vagy nagyobb 
ráfordított mennyiség válik szükségessé, a 
rezisztencia elkerülésére szolgáló, 
rendelkezésre álló stratégiákat 
alkalmazzák a növényvédő szer 
hatékonyságának megőrzése érdekében.
Ez különösen a különböző 
hatásmechanizmusú hatóanyagokkal 
végzett hatóanyagcserét foglal magában.
8) Az üzleti felhasználó a növényvédő 
szerek alkalmazásának dokumentációja és 
az állomány felügyelete alapján 
felülvizsgálja intézkedései védekezési 
eredményét.

Indokolás

A IIb. (új) mellékletben írják le az integrált kártevő-szabályozás mintájának kritériumait a 13. 
cikk (4) bekezdésével összhangban (vö. 13. cikk módosítása).
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INDOKOLÁS

Háttér

A hatodik környezetvédelmi cselekvési program elfogadásáról szóló határozattal az Európai 
Parlament és a Tanács elismerte, hogy a növényvédő szereknek az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatását tovább kell csökkenteni. Kihangsúlyozzák a növényvédő szerek 
fenntarthatóbb használatának szükségességét, valamint egy kettős irányvonal mentén haladó 
megközelítést körvonalaznak:
– a vonatkozó jogi keret teljes körű végrehajtása és megfelelő felülvizsgálata,
– a növényvédő szerek fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégia kidolgozása.

A Bizottság a „Tematikus stratégia a növényvédő szerek fenntartható használatáról” című 
(COM(2006)372) közleményében ismerteti a különböző olyan intézkedéseket, amelyekkel a 
stratégiát meg kell valósítani. Az irányelvre irányuló jelen javaslat a tematikus stratégia 
végrehajtásához járul hozzá a növényvédő szerek fenntartható használatára vonatkozó 
cselekvési keret létrehozása tekintetében.

Hatály

Az előadó úgy véli, hogy az irányelvre irányuló, előterjesztett javaslat címe félreérthető.
Ahogy maga a Bizottság is elismeri, az irányelvre irányuló javaslat a peszticidek egy különön 
csoportjának, nevezetesen a növényvédő szereknek a szabályozásáról szól. Ezért a „peszticid” 
fogalmát az irányelv teljes szövegében a „növényvédő szer” fogalmával kellene felváltani.
Ezt az irányelv teljes szövegében kifejezetten egyértelművé kell tenni. A hatály esetleges 
kibővítése egy későbbi időpontban ezáltal nem kerül kizárásra, de azt az Európai Parlamenttel 
meg kell vitatni.

Célkitűzés

A hatodik környezetvédelmi cselekvési programnak és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó tematikus stratégiának megfelelően az előadó véleménye szerint az irányelv 
keretében első sorban a növényvédő szerek használatával kapcsolatos, a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt kockázatok és hatások csökkentésével kell foglalkozni. A 
megfelelő intézkedéseknek azonban arányosaknak kell lenniük. Ebből a szempontból azokat 
az előnyöket is figyelembe kell venni, amelyek a növényvédő szerek használatához 
kapcsolódhatnak, esetleg a termelés minősége és a terméshozamok maximalizálása 
tekintetében.

Nemzeti cselekvési tervek

Az előadó osztja a Bizottság véleményét, amely szerint elsősorban a tagállamok feladata a 
nemzeti cselekvési tervek keretében a növényvédő szerek használatából adódó kockázatok 
csökkentéséhez való hozzájárulás. Csak így lehet méltányosan figyelembe venni a helyi szintű 
eltérő feltételeket és adottságokat.
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Szaktudás és információ

Az előadó véleménye szerint az üzleti felhasználóknak, a forgalmazóknak és a tanácsadóknak 
megfelelő képzési és továbbképzési intézkedések révén javítaniuk kellene a növényvédő 
szerek szakszerű kezelésével kapcsolatos ismereteiket. A nyilvánosságot megfelelő 
programok révén alkalmas módon tájékoztatni kell a növényvédő szerek szakszerű 
kezelésével kapcsolatos lehetőségekről.

Műszaki szabályozások

A peszticid kijuttatásához használt berendezéseket rendszeres időközönként műszaki 
felülvizsgálatnak kell alávetni. A légi permetezést az előadó véleménye szerint a 
tagállamoknak határozottan körülírt feltételekkel kell szabályozniuk.

Vízi környezet

A vízügyi keretirányelvben alapvető szabályozásokat és intézkedéseket állapítottak meg a vízi 
környezet védelme érdekében. A vízügyi keretirányelv végrehajtása során azonban különös 
figyelmet kell fordítani a növényvédő szerek használatára. A nemzeti cselekvési terveknek 
ezért egyértelműen és világosan szabályozniuk kell, hogy a növényvédő szerek használata 
során mire kell ügyelni a kijuttatás, a távolságok (védőzónák), valamint a vízfolyások és a 
vízvédelmi övezetek területén történő tárolás tekintetében is.

A növényvédelem helyes szakmai gyakorlata és integrált kártevő-szabályozás

Az előadó véleménye szerint a jövőben is szükség lesz a növényvédelem célzott 
továbbfejlesztésére. Ezért továbbra is két szintre van szükség: A helyes szakmai gyakorlatra 
és az integrált kártevő-szabályozásra.  A III. és IV. mellékletben található kritériumok azt a 
keretet írják le, amelyen belül a növényvédelem helyes szakmai gyakorlata és az integrált 
kártevő-szabályozás az Európai Unióban mozoghat. A növényvédelem helyes szakmai 
gyakorlatának azokat az alapkövetelményeket kell leírnia, amelyeket mindenkinek be kell 
tartania, aki növényvédelmi intézkedéseket hajt végre.
A tagállamok vagy a szakmai szövetségek a IV. mellékletben leírt általános kritériumok 
alapján a regionális körülmények (például mezőgazdasági, időjárási és természeti 
körülmények) figyelembevételével alakítják ki az integrált kártevő-szabályozásról szóló 
kultúra- vagy ágazatspecifikus irányelveket. Az integrált kártevő-szabályozás a 
növényvédelem mintája az Európai Unióban és ezáltal az innováció hajtóereje a 
növényvédelem tekintetében. Az integrált kártevő-szabályozás olyan intézkedéseket is 
magában foglalhat, amelyek nagyobb gazdasági kockázatokat is felvállalnak a növényvédő 
szerek alkalmazásában jelentkező megtakarítások elérése és a felhasználás okozta kockázatok 
csökkentése érdekében. Ezen irányelvek alkalmazása önkéntes és különleges ösztönzőkkel 
támogatható.
Bizonyos időközönként felül kell vizsgálni, hogy a növényvédelem helyes szakmai 
gyakorlatának általános kritériumait és az integrált kártevő-szabályozás általános kritériumait 
milyen mértékben kell hozzáigazítani a tudomány és a technika állásához és az általános 
haladáshoz. A megfelelő kiigazításokat a komitológiai eljárás keretében kell elvégezni. A 
tagállamok jelentései a mellékletekről szóló vita fontos alapját fogják képezni.
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A megközelítés kettős tagoltsága révén biztosítják, hogy mindig fennáll a lehetősége a 
nagyobb környezetvédelmi szerepvállalásnak és adott esetben az ezért való kártalanításnak.
Másrészt viszont a helyes szakmai gyakorlat ösztönzőleg fog hatni arra, hogy az integrált 
kártevő-szabályozás mintájának megfelelően dolgozzanak.


