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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

*** Hozzájárulási eljárás 
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 az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. 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 növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0388)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 37. cikkének (2) bekezdésére 
és 152. cikkének (4) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez,

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalappal összefüggő véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
véleményeire (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.

Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre, és különösen annak 37. cikke 
(2) bekezdésére és 152. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésre, és különösen annak 152. 
cikke (4) bekezdésének b) pontjára és 175. 
cikke (1) bekezdésére,

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

A javaslat (8) preambulumbekezdése szerint e rendelet célja, hogy magas szinten biztosítsa 
mind az emberek, mind az állatok egészségének, valamint a környezet védelmét. A jogalap 
kiválasztásában tükröződnie kell a rendelet céljának és szándékainak. Kettős jogalapot csak 
abban az esetben kell használni, ha olyan különböző célok lettek kitűzve, amelyek 
elválaszthatatlanul összekapcsolódtak, mint jelen javaslat esetében is.
A 37. cikket 1991-ben alkalmazták, amikor az EK-Szerződés nem biztosított még különös 
jogalapot az emberi egészség és a környezet védelmére. Ennek alkalmazása ehelyütt többé 
nem szükséges.

Módosítás: 2
(4) preambulumbekezdés

(4) A jogszabályok egyszerűsítése 
jegyében az új jogi aktusnak ezenkívül 
hatályon kívül kell helyeznie a 
meghatározott hatóanyagokat tartalmazó 
növényvédő szerek forgalomba 
hozatalának és használatának tilalmáról 
szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK 
tanácsi irányelvet is.

(4) A jogszabályok egyszerűsítése 
jegyében az új jogi aktusnak ezenkívül 
hatályon kívül kell helyeznie a 
meghatározott hatóanyagokat tartalmazó 
növényvédő szerek forgalomba 
hozatalának és használatának tilalmáról 
szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK 
tanácsi irányelvet is. A 79/117/EGK 
irányelv főbb elveit azonban e rendeletnek 
is meg kell tartania.

Indokolás

A hatályon kívül helyezett irányelv tartalmát az új jogi aktusnak is szükséges átvennie. 

Módosítás: 3
(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.

(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 növelésének egyik 
legáltalánosabb módja a növényvédő 
szerek használata.

Indokolás

E preambulumbekezdés szövegezésének pontosabbnak kell lennie.
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Módosítás: 4
(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 kockázatos és veszélyes 
lehet, valamint 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 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
ezért összehangolt szabályokat kell hozni.

Indokolás

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

Módosítás: 5
(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 gyermeket nevelő 
nők, embriók, valamint méhmagzatok, 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.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a neutrotoxikológiai hatások fejlesztése nagyobb nyomatékot kapjon, 
kifejezetten említeni kell az embriókat, méhmagzatokat és a gyermeket nevelő nőket. (lásd. 
Grandjean P,  Landrigran, P: The Lancet, 368. kötet, 9553. szám (2006) 2167. o.)



PE 388.326v01-00 8/89 PR\662101HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás: 6
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Annak érdekében, hogy az 
állatkísérletek elkerülhetőek legyenek, e 
rendelet alkalmazásában gerinces 
állatokon csak végső megoldásként 
lehessen végrehajtani kísérleteket. E 
rendeletnek, illetve a hatóanyagok, 
növényvédő szerek, kölcsönhatás-fokozók 
és ellenanyagok adatainak követelményeit 
meghatározó jogszabályoknak biztosítania 
kell, hogy a gerinces állatokon folytatott 
állatkísérletek a lehető legkevesebb 
esetben forduljanak elő, tartózkodjanak az 
ismételt kísérletektől, és támogassák a 
nem állatkísérleteken alapuló 
módszereket, valamint az intelligens 
kísérleti stratégiákat.

Indokolás

Az állatok védelméről és egészségéről szóló jegyzőkönyv követelményeivel összhangban –
amelyeket a Közösség és a tagállamok az állatok egészségére vonatkozó politikák 
kialakításánál és végrehajtásánál teljes mértékben figyelembe vesznek – szerepeltetni kell, 
hogy az állatkísérleteket ténylegesen a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani, és csak 
végső megoldásként lehet alkalmazni, valamint az alternatívák alkalmazása támogatott. 
Mindez a REACH követelményeivel is összhangban áll. 

Módosítás: 7
(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 szintje 
érvényesüljön valamennyi tagállamban, 
közösségi szinten kell döntést hozni arról, 
hogy az ilyen anyagok elfogadhatóak-e 
vagy sem.
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Indokolás

Nem indokolja semmi azt, hogy minden tagállamban ugyanolyan legyen a környezetvédelem 
szintje, ez ugyanis egyes tagállamokban a talajvíz védelmének csökkentéséhez vezetne. A 
közegészség magas szintű védelmét azonban az EU-n keresztül kell biztosítani. 

Módosítás: 8
(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. 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 anyagokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni.

Indokolás

Ennek célja annak biztosítása, hogy – kockázatuk egyidejű felmérése mellett – rendszeresen 
felülvizsgálták azokat az új és régi anyagokat, amelyeket 1991 óta foglaltak be pozitív 
jegyzékbe (91/414. irányelv, 1. melléklet).

Módosítás: 9
(14) preambulumbekezdés

(14) Lehetőséget kell biztosítani egy 
hatóanyag jóváhagyásának módosítására 
vagy visszavonására azokban az esetekben, 
ha az már nem teljesíti a jóváhagyási 
kritériumokat.

(14) Lehetőséget kell biztosítani egy 
hatóanyag jóváhagyásának módosítására 
vagy visszavonására azokban az esetekben, 
ha az már nem teljesíti a jóváhagyási 
kritériumokat. vagy ha a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-
i 2000/60/EK1 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek és kapcsolódó 
irányelveinek való megfelelése 
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megkérdőjeleződhet.
1 HL L 327., 2000. 12. 22., 1. o., a 2455/2001/EK 
határozattal módosított irányelv (HL L 331., 2001. 
12. 15, 1. o.)

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv minőségi követelményeket határoz meg a talaj- és felszíni vizekben 
alkalmazott vegyszerekre, köztük a növényvédő szerekre is. Ha ezeket a minőségi 
követelményeket nem teljesítik, kell hogy legyen olyan visszacsatolási mechanizmus, amelynek 
révén a 2000/60/EK irányelvben a vegyszerek engedélyezéséhez (REACH) kapcsolódó 
meglévő visszacsatolási mechanizmussal összhangban lehetséges egy hatóanyag 
engedélyének módosítása vagy visszavonása.

Módosítás: 10
(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, sajátos 
vonatkozású 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.

Indokolás

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedések megfelelő alkalmazásának ellenőrzése a 
termőföldeken lehetetlen. Ezért az ilyen anyagokat ki kell vonni a pozitív jegyzékből, vagy 
olyan potenciálisan helyettesíthetővé kell változtatni, amelyeket kevésbé veszélyes termékekkel 
vagy a termésvédelem nem vegyszeres módszereivel váltanak fel. 

Módosítás: 11
(17a) preambulumbekezdés (új)

(17a) A tagállamokat fel kell jogosítani 
arra, hogy növényvédő szereket 
betilthassanak, vagy ne hagyhassanak 
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jóvá illetve a peszticidek alkalmazásának 
függvényében, illetve annak érdekében, 
hogy sajátos természeti, mezőgazdasági 
vagy éghajlati körülményeiket számításba 
vehessék, vagy amennyiben ezek a 
termékek saját akcióterveikkel ellentétben 
állnának, a hozzájuk kapcsolódó 
kockázatot csökkentsék (Nemzeti 
Peszticidekről szóló Akcióterv).

Indokolás

Nem lehet arra kényszeríteni a tagállamokat, hogy olyan peszticideket fogadjanak el, amelyek 
szennyezik a talajvizet, vagy amelyek nemzeti környezetvédelmi és egészségügyi politikájukkal 
ellentétben szükségtelen kockázatot vagy veszélyt jelentenek az emberekre, állatokra valamint 
a környezetre. A tagállamoknak lehetővé kell tenni azt, hogy a növényvédő szerek 
jóváhagyását megelőzően regionális viszonyaikat is figyelembe vegyék. 

Módosítás: 12
(18) preambulumbekezdés

(18) A hatóanyagok mellett a növényvédő 
szerek tartalmazhatnak ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót is, amelyekre 
hasonló szabályokat kell megállapítani, 
mint a hatóanyagokra. Meg kell határozni 
az ilyen anyagok vizsgálatához szükséges 
technikai szabályokat. A jelenleg 
forgalomban lévő anyagok csak azután 
vizsgálhatók, hogy ezek a rendelkezések 
megszülettek.

(18) A hatóanyagok mellett a növényvédő 
szerek tartalmazhatnak ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót is, amelyekre 
hasonló jogszabályokat kell megállapítani, 
mint a hatóanyagokra. A Bizottság 
jogalkotási javaslata alapján meg kell 
határozni az ilyen anyagok vizsgálatához 
szükséges rendelkezéseket. A jelenleg 
forgalomban lévő anyagok csak azután 
vizsgálhatók, hogy ezek a rendelkezések 
megszülettek.

Indokolás

A 26. cikknek az előadó által javasolt változtatásával összhangban annak érdekében, hogy ezt 
a felülvizsgálatot együttdöntés keretében fogadják el.

Módosítás: 13
(19) preambulumbekezdés

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

(19) A növényvédő szerek tartalmazhatnak 
segédanyagokat is. Indokolt elfogadni egy 
pozitív jegyzéket azokról a 
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amelyeket növényvédő szerek nem
tartalmazhatnak.

segédanyagokról, amelyeket növényvédő 
szerek tartalmazhatnak.

Indokolás

A segédanyagok és az ellenanyagok is hatást gyakorolhatnak az emberi egészségre és a 
környezetre. Ezért jóvá kell hagyni azokat és bele kell foglalni őket a pozitív jegyzékbe. 

Módosítás: 14
(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 a védelme 
elsőbbséget kell, hogy élvezzen a 
növénytermesztés fejlesztésével szemben. 
Ennélfogva növényvédő szer forgalomba 
hozatala előtt igazolni kell, hogy nincs 
káros hatása az emberek egészségére 
(beleértve a veszélyeztetett csoportokat) 
vagy az állatok egészségére, illetve nem 
terheli elfogadhatatlan módon a 
környezetet. A tagállamokat fel kell 
jogosítani arra, hogy betilthassanak vagy 
ne hagyjanak jóvá olyan növényvédő 
szereket, amelyeknek területük sajátos 
körülményei között nem igazolható 
egyértelmű előnyös hatása a 
növénytermesztésre. 

Indokolás

A kockázatfelmérésnek be kell bizonyítania, hogy a rovarirtónak nincs káros hatása az emberi 
egészségre és a környezetre. A növénytermelésre való lehetséges előnyös hatások 
felmérésének az eljárás külön lépésének kell lennie. 
A tagállamok nem kötelezhetőek olyan peszticidek elfogadására, amelyek nem jelentenek 
egyértelmű előnyt, szennyezik a talajvizet, vagy ellentétben állnak nemzeti környezetvédelmi 
vagy egészségügyi politikájukkal, valamint Nemzeti Peszticidekről szóló Akcióterveikkel. 
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Módosítás: 15
(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 előmozdítása
érdekében a valamely tagállam által kiadott 
engedélyeket be kell jelenteniük más 
tagállamoknak is. A tagállamokat fel kell 
jogosítani arra, hogy sajátos 
mezőgazdasági igényeik alapján, vagy 
Nemzeti Peszticidekről szóló 
Akcióterveikkel összhangban a magasabb 
védelmi szint fenntartása érdekében 
megerősítsék, visszautasítsák vagy 
korlátozzák a más tagállam által adott 
engedélyeket.

Indokolás

Az engedélyezési zónákra való felosztás nem megfelelő, mivel a javasolt zónák viszonyai 
gyakran nem összehasonlíthatóak. Az engedélyezést kizárólag tagállami szinten kell 
biztosítani, de a más tagállamnak való bejelentéssel együtt. Ésszerű időn belül az értesített 
tagállamot kötelezni kell arra, hogy az engedélyt sajátos nemzeti helyzetéhez igazodva 
megerősítse, visszautasítsa, vagy korlátozza.
A növényvédő szerek javasolt zonális engedélyezését ezért a továbbiakban a kölcsönös 
elismerés rendszere váltja fel, a peszticid irányelvben foglaltakhoz hasonlóan. 

Módosítás: 16
(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 lehet alkalmazni 
olyan növényvédő szereket, melyek nem 
felelnek meg az e rendeletben előírt 
feltételeknek, ha ez az ökoszisztémát 
fenyegető olyan közvetlen veszély miatt 
szükséges, amelyet nem lehetséges más 
eszközökkel kezelni Az ilyen ideiglenes 
eltéréseket közösségi szinten engedélyezni 
kell.
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Indokolás

Kizárólag a teljes ökoszisztémát fenyegető kivételes veszély indokolhatja a nem engedélyezett 
anyagok alkalmazását. Az ilyen eltéréseket közösségi szinten kell engedélyezni.

Módosítás: 17
(29) preambulumbekezdés

(29) Létre kell hozni egy rendszert az 
információcsere biztosítása céljából. A 
tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy a többi tagállam, a 
Hatóság és a Bizottság hozzáférjen a 
növényvédő szerek engedélykérelmeivel 
kapcsolatban benyújtott részletes 
információkhoz és tudományos 
dokumentációkhoz.

(29) Létre kell hozni egy rendszert az 
információcsere biztosítása céljából. A 
tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítaniuk arra, hogy a többi tagállam, a 
Hatóság és a Bizottság hozzáférjen a 
növényvédő szerek engedélykérelmeivel 
kapcsolatban benyújtott részletes
információkhoz és tudományos 
dokumentációkhoz. A nyilvánosság 
számára elérhetővé kell tenni minden, a 
növényvédő szerek toxikológiai és 
ökotoxikológiai felméréséhez kapcsolódó 
tanulmányt, valamint adatot.

Indokolás

Az információhoz való hozzáférésről, és az információkban való részesedésről szóló 
szabályokkal összhangban biztosítani kell a hozzáférést a közvélemény számára minden olyan 
sajátos és tudományos dokumentumhoz, amelyet az engedélyezés alkalmazásával 
összefüggésben terjesztettek elő.

Módosítás: 18
(31) preambulumbekezdés

(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 

(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 – hacsak azok nem 
tartalmaznak gerinces állatokra 
vonatkozó állatkísérleteket, vagy olyan 
vizsgálatokat, amelyekkel az 
állatkísérletek elkerülhetőek –védeni kell 
attól, hogy azokat másik kérelmező is 
felhasználhassa. Ennek a védelemnek 
azonban időben korlátozottnak kell lennie, 
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céljainak eléréséhez, elkerülendő, hogy a 
kérelmezők mesterségesen 
meghosszabbíthassák a védelem idejét 
azzal, hogy szükségtelenül új kísérletek és 
vizsgálatok eredményeit adják be.

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.

Indokolás

Tisztázni szükséges, hogy az adatvédelmet is korlátozni kell annak érdekében, hogy az 
állatkísérletek elkerülhetőek legyenek. 

Módosítás: 19
(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 hozzáférés fent leírt rendszere.

(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 
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..

Indokolás
Mivel az emlősökről szóló vizsgálatokon kívül más vizsgálatok segítségével is elkerülhetőek az 
állatkísérletek, ezért ezeknek is szerepelniük kell itt. 
Az adatmegosztás elősegítésének érdekében szükséges egy olyan EFSA által irányított 
központi adatbázis megalapítása, amely tartalmaz minden, e rendelet céljai érdekében végzett 
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korábbi tesztekre és vizsgálatokra vonatkozó információt. A kérelmezőknek így bármilyen 
teszt vagy vizsgálat kivitelezését megelőzően csak egyetlen adatbázissal kellene egyeztetnie. 
Ez az eljárás átláthatóságát is növelné. 

Módosítás: 20
(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 a Bizottság 
jogalkotási javaslata alapján további, a 
növényvédő szerek használatának adott 
viszonyait figyelembe vevő konkrét 
jogszabály-alkotás indokolt, hogy javuljon 
a növényvédő szerek felhasználóinak, a 
növények és növényi termékek 
fogyasztóinak és a környezetnek a 
védelme.

Indokolás

A 62. cikk (1) bekezdésének az előadó által javasolt változtatásával összhangban annak 
érdekében, hogy a konkrét osztályozási követelményeket együttdöntési eljárás keretében 
fogadják el.

Módosítás: 21
(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 

(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 termelés-specifikus 
nyilvántartásáról és az e használatról szóló 
nyilvánosan elérhető tájékoztatásról, hogy 
nyomon lehessen követni a káros anyagok 
lehetséges jelenlétét, növelendő 
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költségeit. 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 nyomon 
követhető legyen. 

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. 

Módosítás: 22
(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 
szabályoknak kell vonatkozniuk a 
882/2004/EK rendelet hatályán kívül eső 
növényvédő szerek tárolására és 
használatára..

(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 
szabályokat kell alkotni a Bizottság 
jogalkotási javaslata alapján a 
882/2004/EK rendelet hatályán kívül eső 
növényvédő szerek tárolására és 
használatára..

Indokolás

A 65. cikknek az előadó által javasolt változtatásával összhangban annak érdekében, hogy 
ezeket a rendelkezéseket együttdöntési eljárás keretében fogadják el.

Módosítás: 23
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(46 a) preambulumbekezdés (új)

(46 a) Különösen a Bizottságot kell 
feljogosítani arra, hogy a hatóanyagokat 
jóváhagyja, megújítsa, vagy felülvizsgálja 
jóváhagyásukat, segédanyagokat hagyjon 
jóvá, fogadjon el olyan harmonizált 
módszereket, amellyel a hatóanyagok, 
kölcsönhatás-fokozók és ellenanyagok 
természetét és mennyiségét határozza meg, 
illetve ahol a jelentősebb 
szennyezőanyagok és segédanyagok 
esetében indokolt, állapítson meg 
szabályokat a tagállamok közötti, 
egyenértékűség felmérésére vonatkozó 
ellentétek feloldására; fogadjon el az 
engedély megújításakor a megfelelőség 
vizsgálatának szerkezetére vonatkozó 
útmutatókat, fogadjon el részletes 
szabályokat a növényvédő szerek 
engedélyezése alóli kutatási és fejlesztési 
célú eltérésekre, hajtson végre olyan 
intézkedéseket, amelyek biztosítják a 
növényvédő szerek termelése, tárolása és 
alkalmazása nyilvántartásának 
egységességét, technikai vagy más 
útmutató dokumentumokat e rendelet 
végrehajtásához és a jóváhagyott 
hatóanyagok jegyzékét. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak, és e 
rendeletnek nem lényeges részeit tervezik 
módosítani, vagy a nem lényeges elemek 
hozzáadásával egészítik ki azt, ezért 
azokat a szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban, a szavazócédulák 
megvizsgálásának az 1999/468/EK döntés 
5a. cikkében biztosított lehetőségével kell 
elfogadni.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiáról szóló új 
döntés rendelkezéseivel. 

Módosítás: 24
1. cikk
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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 környezet magas szintű védelmét. 
(4) Ez a rendelet az elővigyázatosság elvén 
alapul annak biztosítása érdekében, hogy 
a forgalomba hozott anyagok és termékek 
ne gyakoroljanak káros hatást az emberi 
egészségre vagy a környezetre.

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

Módosítás: 25
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.
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Indokolás

Nyomatékosítani kell, hogy e rendeletben a szintetikus növényvédő szerek káros hatásainak 
csökkentésére tervezett rendelkezések nem minden esetben alkalmasak a kockázatok és a 
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: 26
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 cél-
organizmusokra vagy növényekre, 
növények részeire, vagy növényi 
termékekre;

Indokolás

Ez a definíció azért szükséges, hogy egy hatóanyag kiértékelésénél bizonyossá lehessen tenni 
azt, hogy abba beleérthető az adott termék minden anyagcsere során megmutatkozó változata 
is. Ez a definíció hasonló a 91/41/EGK irányelvben szereplő definícióhoz.

Módosítás: 27
3. cikk, 4) pont

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 

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 
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tekintendő, tekintendő, és a potenciális belső 
elválasztású, fejlődési neurotoxikus és 
immunotoxikus tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok;

Indokolás

A szóban forgó anyag definíciójának az anyag belső tulajdonságán kell alapulnia, és nem a 
mennyiségi kockázatfelmérésen.
Elfogadhatatlan a szóban forgó anyagok körének azon anyagokra való korlátozása, amelyeket 
jelenleg is veszélyesnek sorolnak be, és csökkenteni fogja a potenciálisan helyettesíthető 
anyagok számát. Az 1999/45/EK irányelv nem veszi figyelembe a belső elválasztást, 
neurotoxicitást, vagy a peszticidek fejlődési neurotoxikus és immunotoxikus tulajdonságait.

Módosítás: 28
3. cikk, 9) pont

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 szabad 
forgalomba bocsátása a Közösség területén 
– valamint importja a Közösség területére 
– e rendelet értelmezése szerinti 
forgalomba hozatalnak tekintendő.

Indokolás

Az importált termékeknek meg kell felelnie minden, e rendeletben megállapított 
követelménynek. 

Módosítás: 29
3. cikk, 13a) pont (új)

13a) „egészség”
a teljes fizikai, mentális és szociális jólét 
állapota, és nem csupán betegség vagy 
fogyatékosság hiánya;
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Indokolás

A WHO egészségre adott definícióját tartalmaznia kell a rendeletnek, mivel az kapcsolódik a 
rendelet céljaihoz és már lényeges intézkedéseihez.

Módosítás: 30
3. cikk, 13b) pont (új)

13b) „érzékeny csoportok”
Azok a személyek, akiknek sajátos 
figyelembe vétele szükséges a növényvédő 
szerek egészségre gyakorolt akut és 
krónikus hatásainak felmérésénél. Ide 
tartoznak a terhes, és gyermekeket nevelő 
nők, embriók és méhmagzatok, kiskorúak 
és gyermekek, beteg és gyógykezelés alatt 
álló emberek illetve olyan munkavállalók 
és helybéli lakosok, akik hosszabb távon 
nagy mennyiségű peszticidnek vannak 
kitéve. 

Indokolás

A érzékeny csoportoknak különös figyelmet kell szentelni az engedélyezési eljárás során, azért 
definiálni kell őket e rendelet 3. cikkében.

Módosítás: 31
3. cikk, 14) pont

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 

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 és 
ökológiailag indokolt szinten tartják, 
valamint csökkentik vagy a lehető 
legkisebb szinten tartják az emberi 
egészséget vagy a környezetet fenyegető 
kockázatokat. Az integrált növényvédelem 
a megelőző termelés-növelő intézkedések 
előnyben részesítésével, az alkalmazott 
változatok és a növényvédelem, valamint a 
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megzavarása, valamint elősegíti növényi 
betegségek természetes módon történő 
leküzdését,

termelés-irányítás nem vegyi 
módszereinek felhasználásával az 
egészséges növény olyan fejlődésére 
helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető 
legkisebb mértékű legyen a 
mezőgazdasági/ökológiai rendszerek 
megzavarása; 

Indokolás

Az integrált növényvédelem (IPM) definíciójának nem csak a növényvédelem szempontjait kell 
tartalmaznia, hanem az alkalmazott változatok közötti választáshoz, a vetésforgóhoz és 
tápérték stratégiához kapcsolódó irányítási szempontokat is, amelyek jelentősen csökkenthetik 
a növényvédő szerek felhasználásának szükségességét.

Módosítás: 32
3. cikk, 17) pont

17) „zóna”: törölve
a tagállamoknak az I. mellékletben azzal a 
feltételezéssel meghatározott csoportja, 
hogy a csoporton belül a mezőgazdasági, 
növényegészségügyi és környezeti 
viszonyok (ideértve az éghajlati 
viszonyokat is) viszonylag hasonlóak,

Indokolás

A javasolt definíció félrevezető, ugyanis azokra az I. mellékletben szereplő zónákra utal, 
amelyeknek nem hasonló egymáshoz viszonyítva mezőgazdaságuk, növényegészségügyi és 
környezetvédelmi körülményeik. A javasolt zóna rendszer a nemzeti engedélyezést ássa alá, és 
nincs összhangban az arányosság és szubszidiaritás közösségi elveivel, ugyanis túlmegy azon, 
amely a döntéshozatali eljárás felgyorsításához szükséges. Ezeket a célokat a zóna koncepció 
nélkül, a kölcsönös elismerési rendszer módosításával is el lehet érni.
Mindemellett a vízgazdálkodási körülmények is eltérhetnek a javasolt három zónán belül.

Módosítás: 33
3. cikk, 18) pont

18) „jó növényvédelmi gyakorlat": 18) „a növényvédelmi szerek 
alkalmazásának jó gyakorlata":

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 

olyan gyakorlat, melynek keretében az egy 
adott növényhez használt növényvédő 
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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,

szerekkel való kezelések során –
összhangban ezek engedélyezett 
használatának feltételeivel – a kiválasztás, 
adagolás és időzítés úgy történik, hogy 
kizárólag a legkisebb szükséges 
mennyiséget használják fel, megfelelően 
figyelembe véve a helyi viszonyokat, és a 
művelési és biológiai módszerek 
lehetőségeit,

Indokolás

Az „optimális hatékonyság” nem tárgyilagos kifejezés. Jobb ezért kizárólag arról 
gondoskodni, hogy csak a legkisebb mennyiséget használták fel. A „növényvédő szerek 
alkalmazásának jó gyakorlata” jóval tágabb a jelenlegi definíciónál, amely csak a peszticidek 
alkalmazására (lásd az integrált növényvédelem definícióját fentebb). Ezért a definíciót úgy 
szükséges pontosítani, hogy az csak a növényvédő szerekre utaljon.

Módosítás: 34
3. cikk, 21) pont

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.

Indokolás

Szükséges rögzíteni ezen a helyen azt, hogy a teszt vagy vizsgálat tulajdonosa nem 
akadályozhatja meg annak más személy által történő felhasználását abban az esetben, ha 
azzal elkerülhetőek az állatkísérletek.

Módosítás: 35
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 

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

jóváhagyási kritériumokat, az adott 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer 
teljesíti a 2. és 3. bekezdésben előírt 
feltételeket. Ezeket a feltételeket jogvesztő 
kritériumként kell alkalmazni.

Indokolás

Tisztázni szükséges, hogy jogvesztő kritériumot kell majd alkalmazni a hatóanyagok 
kizárására valamint arra, ha a csökkentési intézkedések nem alkalmasak az emberi egészség 
és a környezet egyes anyagok belső veszélyei elleni védelmére. Ez összhangba hozza a 
rendeletet a fejlettebb és progresszívebb politikai koncepciókkal, valamint a vegyi anyagok 
értékelésének eszközeivel, pl. a POP egyezménnyel, amely kizár egyes olyan anyagokat, 
amelyeket a környezetbe való kiengedésüket követően lehetetlen ellenőrzés alatt tartani.

Módosítás: 36
4. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) A növényvédő szer maradékai 
tekintetében, jó növényvédelmi gyakorlat 
következetes alkalmazása esetén,
teljesülniük kell a következő 
követelményeknek:

(2) A növényvédő szer maradékai 
tekintetében teljesülniük kell a következő 
követelményeknek:

Indokolás

A peszticideket nagy általánosságban messze nem használják megfelelően, ezért helytelen 
lenne azt feltételezni, hogy azokat csak a „jó növényvédelmi gyakorlatban” használják. 
Ehelyett e cikk (3) bekezdésében a „reális használat feltételei” szövegezést kell beilleszteni. 
Ez a 91/414 irányelv teszt útmutatásaiban szereplő jelenlegi rendelkezésekkel is összhangban 
áll, ahol a „használat gyakorlati feltételei”-re és a „reális használat feltételei”-re kell 
figyelmet fordítani. 

Módosítás: 37
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 

a) nem lehet káros hatásuk az emberi 
egészségre – különösen az érzékeny 
csoportok, pl. terhes és gyermeket nevelő 
nők, embriók és méhmagzatok, kiskorúak 
és gyermekek egészségét is – vagy az 
állatok egészségére, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus hatásokat 
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módszerek, illetve a felszín alatti vizekre, is, illetve a felszín alatti vizekre,;

Indokolás
Összhangban az elővigyázatossági elvvel, az anyagoknak nem lehet negatív hatása az emberi 
egészségre, különösen az érzékeny csoportokra, pl. embriókra, gyerekekre és a környezetre. 
Ez összhangban áll az Európai Parlamentnek (az EP P5_TA(2002)0276) állásfoglalása) és a 
Tanácsnak a 91/414 irányelv korábbi felülvizsgálatáról szóló bizottsági közleményre adott 
válaszával.

Módosítás: 38
4. cikk, (2) bekezdés, c) pont

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

(c) a jóváhagyott anyagok után maradt
szermaradékokat minden tagállamban 
olyan általánosan használt szabványosított 
módszerek szerint kell mérni, amelyek 
kellőképpen érzékenyek, és figyelembe 
veszik a különböző környezetvédelmi és 
biológiai média érdeklődési szintjét. A 
szermaradékoknak érzékelhetőeknek kell 
lenniük az EU 
referencialaboratóriumaiban alkalmazott 
általános multi-szermaradék módszer 
segítségével. 

Indokolás

Ez a módosítás két dimenziót emel ebbe a cikkbe. Egyrészt minden engedélyezett peszticid 
esetében lennie kell olyan módszernek, amellyel a szermaradék azonosítható. Jelenleg nem ez 
a helyzet, mivel az általános laboratóriumi berendezésekkel csak korlátozott számú anyag 
szermaradéka azonosítható. Másrészt annak érdekében, hogy a módszerek általános 
alkalmazása során nem észlelt hatásokról „ne maradjunk le”, az egészségre gyakorolt 
hatások felmérési módszereinek különösen érzékenynek kell lennie, tekintettel a különböző 
környezetvédelmi és biológiai média érdeklődési szintjére.

Módosítás: 39
4. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) A növényvédő szer használatának 
tekintetében, jó növényvédelmi gyakorlat
következetes alkalmazása és 
rendeltetésszerű használat esetén, 
teljesülniük kell a következő 
követelményeknek:

(3) A növényvédő szer használatának 
tekintetében, megfelelő használat
következetes alkalmazása és reális
használat esetén, teljesülniük kell a 
következő követelményeknek::
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Indokolás
A peszticideket nagy általánosságban messze nem használják megfelelően, ezért helytelen 
lenne azt feltételezni, hogy azokat csak a „jó növényvédelmi gyakorlatban” használják. 
Ehelyett a „reális használat feltételei” szövegezést kell beilleszteni, összhangban a 91/414 
irányelv teszt útmutatásaiban szereplő jelenlegi rendelkezésekkel, ahol a „használat 
gyakorlati feltételei”-re és a „reális használat feltételei”-re kell figyelmet fordítani.

Módosítás: 40
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 emberi egészségre – különösen 
az érzékeny csoportok, pl. terhes és 
gyermeket nevelő nők, embriók és 
méhmagzatok, kiskorúak és gyermekek 
vonatkozásában – vagy az állatok 
egészségére, sem közvetlenül, sem az 
ivóvízen, élelmiszeren, takarmányon vagy 
levegőn keresztül, a felhasználásától távol 
eső helyszíneket is beleértve a nagy 
hatótávolságú környezeti szállítást 
követően, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatásokon keresztül, figyelembe véve a
halmozódó és szinergikus hatásokat is, 
illetve a felszín alatti vizekre,

Indokolás

Összhangban az elővigyázatossági elvvel, az anyagoknak nem lehet negatív hatása az emberi 
egészségre, különösen az érzékeny csoportokra – akik sokkal érzékenyebbek a peszticidekre –, 
pl. embriókra, gyerekekre és a környezetre. Ez összhangban áll az Európai Parlamentnek (az 
EP P5_TA(2002)0276) állásfoglalása) és a Tanácsnak a 91/414 irányelv korábbi 
felülvizsgálatáról szóló bizottsági közleményre tett válaszával. A nagy hatótávolságú 
környezeti szállításra is különös figyelmet kell szentelni.

Módosítás: 41
4. cikk, (3) bekezdés, e) pont

e) nem terheli elfogadhatatlan módon a 
környezetet, különös tekintettel a 
következő szempontokra:

e) nem terheli elfogadhatatlan módon a 
környezetet, különös tekintettel a 
következő szempontokra:

i. további sorsa és terjedése a 
környezetben, különösen a felszíni vizek, 

i. további sorsa és terjedése a 
környezetben, különösen a felszíni vizek, 
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ideértve a torkolati és parti vizeket is, az 
ivóvíz, és a felszín alatti vizek, valamint a 
levegő és a talaj szennyezését illetően,

ideértve a torkolati és parti vizeket is, az 
ivóvíz, és a felszín alatti vizek, valamint a 
levegő és a talaj szennyezését illetően, 
figyelembe véve a nagy hatótávolságú 
környezeti szállítást követően a 
felhasználásától távol eső helyszíneket;

ii. a megcélzottaktól különböző fajokra 
gyakorolt hatása,

ii. a megcélzottaktól különböző fajokra 
gyakorolt hatása,

iii. a biológiai sokféleségre gyakorolt 
hatása.

iii. a biológiai sokféleségre és az 
ökoszisztémára gyakorolt hatása.

Indokolás
A legtöbb peszticid pl. a táplálkozási lánc révén közvetett hatást gyakorol az ökoszisztémára 
(a zsákmányul szolgáló rovarak/bogarak erőteljes megfogyatkozása miatt csökkenő 
madárpopulációk az agrár-ökoszisztémákban). Ezeket a hatásokat amennyire csak lehetséges, 
figyelembe kell venni. Különös figyelmet kell szentelni továbbá pl. a sarkvidéki régiókban a 
növényvédő szerek nagy hatótávolságú környezeti szállításából eredő környezeti hatásokra is.

Módosítás: 42
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 három növényvédő szer teljes 
körű reprezentatív használatának esetében.

Indokolás

Minden olyan rendeltetésszerű körülményt figyelembe kell venni az anyagok jóváhagyásánál, 
amelyek között a növényvédő szerek alkalmazhatóak.

Módosítás: 43
(4a) cikk (új)

(4a) cikk 
Az állatkísérletek elkerülése

Annak érdekében, hogy az állatkísérletek 
elkerülhetőek legyenek, e rendelet céljaira 
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gerinces állatokon csak végső 
megoldásként lehet végrehajtani 
kísérleteket.

Indokolás

Az állatok védelméről és egészségéről szóló jegyzőkönyv követelményeivel összhangban –
amelyeket a Közösség és a tagállamok az állatok egészségére vonatkozó politikák 
kialakításánál és végrehajtásánál teljes mértékben figyelembe vesznek – és annak érdekében, 
hogy az e rendelet céljaira végrehajtott állatkísérleteket ténylegesen a lehető legalacsonyabb 
szinten tartsák, és csak végső megoldásként lehessen azt alkalmazni. Mindez a REACH 
követelményeivel is összhangban áll.

Módosítás: 44
6. cikk, ia) pont (új)

ia) korlátozások vagy tiltások azokra a 
használatokra, amelyek nincsenek 
összhangban az integrált kártevő 
irányítási sémákkal, vagy akár sértik 
ezeket a sémákat pl. vegyszeres trágyázási 
eljárásokkal;

Indokolás

Az olyan sajátos használatokat korlátozni kell, amelyek nincsenek összhangban a jó 
gyakorlatokkal, pl. az IPM-el.

Módosítás: 45
7. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

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

Egy hatóanyag jóváhagyása iránti kérelmet 
vagy egy jóváhagyás feltételeinek 
módosítása iránti kérelmet a hatóanyag 
gyártója nyújt be valamely tagállamnak (a 
továbbiakban: referens tagállam) a 8. cikk 
(1) és (2) bekezdése szerinti teljes, illetve 
összefoglaló dossziéval együtt, vagy ilyen 

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

együtt, vagy pedig tudományosan 
alátámasztott indoklással arról, miért nem 
adja be e dossziék egyes részeit – ily 
módon igazolva azt, hogy a hatóanyag 
megfelel a 4. cikkben előírt jóváhagyási 
kritériumoknak. A Hatóság a befogadott 
kérelmekről tájékoztatja a tagállamok 
illetékes hatóságait.
A tagállam abból a célból, hogy a 9. és 11. 
cikk értelmében illetékes hatósággá 
váljon, olyan hatóanyagot választhat ki, 
amelyre vonatkozóan a jóváhagyási 
kérelmet a Hatóság befogadta (a 
továbbiakban: referens tagállam).
Azokban az esetekben, amikor kettő vagy 
több tagállam jelezte érdekeltségét abban, 
hogy referens tagállammá váljon, és nem 
tudnak megállapodni arról, hogy 
melyikük legyen az illetékes hatóság, a 
referens tagállamnak kell döntenie, 
összhangban a 76. cikk (3) bekezdésében 
hivatkozott szabályozói eljárással.

Indokolás

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

Módosítás: 46
8. cikk, (1) bekezdés, a) pont

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

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

Indokolás

A vetőmag inkrusztálásra szánt anyagokról kiderítették, hogy a méhek számára olyan kritikus 
mennyiségű mérgező anyagot tartalmaznak, amelyet a kockázatfelmérés során még nem láttak 
előre. Ennélfogva e rendelkezés bevezetése szükséges a rendeletbe.

Módosítás: 47
8. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) a hatóanyagot illetően a 75. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
követelmények minden egyes tételére 
vonatkozóan tesztek és vizsgálatok 
összegzései és eredményei, ezek 
tulajdonosa, és a teszteket vagy 
vizsgálatokat végző személy vagy intézet 
neve, 

b) a hatóanyagot illetően a (3) bekezdésben
említett követelmények minden egyes 
tételére vonatkozóan tesztek és vizsgálatok 
összegzései és eredményei, ezek 
tulajdonosa, és a teszteket vagy 
vizsgálatokat végző személy vagy intézet 
neve,

Indokolás

Az adatokra vonatkozó követelményekről szóló rendelkezések lényeges részei a jóváhagyási 
eljárásnak, ezeket jogalkotási eljárásban kell szabályozni, és nem komitológiai határozattal.

Módosítás: 48
8. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a növényvédő szert illetően a 75. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
követelmények minden egyes tételére 
vonatkozóan tesztek és vizsgálatok 
összegzései és eredményei, ezek 
tulajdonosa, és az a) pontban említett 
használatokra reprezentatív egy vagy több 
növényvédő szer 4. cikkben hivatkozott 
kritériumok szerinti értékeléséhez a 
teszteket vagy vizsgálatokat végző személy 
vagy intézet neve, figyelembe véve azt, 
hogy a (2) bekezdésben előírt dossziéból a 
hatóanyag reprezentatív használatának 
javasolt korlátozása miatt hiányzó adatok 
esetén a jóváhagyás korlátozásokkal 
adható meg,

c) a növényvédő szert illetően a (3) 
bekezdésben említett követelmények 
minden egyes tételére vonatkozóan tesztek 
és vizsgálatok összegzései és eredményei, 
ezek tulajdonosa, és az a) pontban említett 
használatokra reprezentatív egy vagy több 
növényvédő szer 4. cikkben hivatkozott 
kritériumok szerinti értékeléséhez a 
teszteket vagy vizsgálatokat végző személy 
vagy intézet neve, figyelembe véve azt, 
hogy a (2) bekezdésben előírt dossziéból a 
hatóanyag reprezentatív használatának 
javasolt korlátozása miatt hiányzó adatok 
esetén a hatóanyag nem hagyható jóvá,
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Indokolás
A hiányos, vagy hibás információkat tartalmazó dossziékat el kell utasítani.
Az adatokra vonatkozó követelményekről szóló rendelkezések lényeges részei a jóváhagyási 
eljárásnak, ezeket jogalkotási eljárásban kell szabályozni, és nem komitológiai határozattal.

Módosítás: 49
8. cikk, (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) minden gerinces állatra vonatkozó 
kísérlet vagy vizsgálat esetében indokolás 
az állatkísérletek elkerülésére és a 
gerinces állatokon az ismételt kísérlet 
elkerülésére tett lépésekről;

Indokolás

Annak érdekében, hogy elősegítsük azt, hogy az állatkísérleteket a lehető legalacsonyabb 
szinten lehessen tartani, a kérelmeknek tartalmazniuk kell egy, az állatkísérletek elkerülésére 
általában tett lépésekre vonatkozó indokolást.

Módosítás: 50
8. cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

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

Az adatokra vonatkozóan a 8. cikk (1) 
bekezdésében leírt követelményeket az 
EK-Szerződés 251. cikkében hivatkozott 
eljárás szerint elfogadott rendeletben
határozzák meg, beépítve a hatóanyagokra 
és a növényvédő szerekre a 91/414/EGK 
irányelv II. és III. mellékletében szereplő 
követelményeket, az esetleges 
módosításokkal együtt, beleértve az 
állatkísérletek minimalizálására 
vonatkozó rendelkezéseket is, különösen a 
nem állatkísérleten alapuló módszereket 
és az intelligens kísérleti stratégiákat. Az 
adatokra vonatkozóhoz hasonló 
követelmények kerülnek meghatározásra 
az ellenanyagokra és kölcsönhatás-
fokozókra is az EK-Szerződés 251. 
cikkében hivatkozott eljárás szerint.

Indokolás

Az adatokra vonatkozó követelményekről szóló rendelkezések lényeges részei a jóváhagyási 
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eljárásnak, ezeket jogalkotási eljárásban kell szabályozni, és nem komitológiai határozattal. 
Az állatkísérleteket a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. 

Módosítás: 51
8. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A kérelmezőnek a dossziéhoz 
csatolnia kell a hatóanyagoknak, és azok 
anyagcsere révén létrejövő változatainak 
az egészségre és a környezetre gyakorolt 
negatív mellékhatásaira vonatkozó 
tudományos, egyenrangúan felülvizsgált, 
nyílt szakirodalmat. 

Indokolás

A kérelmezőnek meg kell hogy legyen az a kötelessége, hogy egy adott anyagról összegyűjtse 
és összegezze az összes elérhető tudományos szakirodalmat. 

Módosítás: 52
12. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

(2) A Hatóság az e cikk (1) bekezdésében 
előírt határidő lejártától számított 
kilencven napon belül állást foglal arról, 
hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 4. 
cikk követelményeinek, és ismerteti azt a 
kérelmezővel, a tagállamokkal és a 
Bizottsággal.

(2) A Hatóság az e cikk (1) bekezdésében 
előírt határidő lejártától számított 
kilencven napon belül megfelelő 
indokolással ellátva – utalva a 
nyilvánosság részéről érkező bármely 
észrevétel megfontolására – állást foglal 
arról, hogy a hatóanyag várhatóan 
megfelel-e a 4. cikk követelményeinek, és 
ismerteti azt a kérelmezővel, a 
tagállamokkal és a Bizottsággal. Az 
állásfoglalást a Hatóság az elfogadását 
követő egy héten belül közzéteszi.

Indokolás

Az eljárás átláthatóságát növelni kell. 

Módosítás: 53
13. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés

A kérelmező lehetőséget kap a vizsgálati A kérelmező – és bárki más, aki a 12. cikk 
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jelentés észrevételezésére. (1) bekezdésben biztosított eljárás alapján 
írásos észrevételt nyújtott be – lehetőséget 
kap a vizsgálati jelentés észrevételezésére. 

A felülvizsgálati jelentésnek a 
nyilvánosság számára elérhetőnek kell 
lennie, és továbbítani kell azt az Európai 
Parlament részére.

Indokolás

Az eljárás átláthatóságát növelni kell.

Módosítás: 54
13. cikk, (2) bekezdés, bevezetés és a) pont

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálati 
jelentés, a kérdéses tárgyhoz tartozó 
tényezők, és – a 178/2002/EK rendelet 7. 
cikkének (1) bekezdésében leírt feltételek 
fennállása esetén – az elővigyázatosság 
elve alapján a Bizottság a 76. cikk (3)
bekezdésben hivatkozott eljárás szerint 
elfogad egy rendeletet, amely megállapítja, 
hogy:

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálati 
jelentés, a kérdéses tárgyhoz tartozó 
tényezők, és – a 178/2002/EK rendelet 7. 
cikkének (1) bekezdésében leírt feltételek 
fennállása esetén – az elővigyázatosság 
elve alapján a Bizottság a 76. cikk (3a)
bekezdésben hivatkozott szabályozási 
eljárás szerint , a szavazócédulák 
megvizsgálásával elfogad egy megfelelő 
indokolással ellátott rendeletet, amely 
megállapítja, hogy:

a) a hatóanyag jóváhagyása megtörtént, 
adott esetben a 6. cikkben említett 
feltételekkel és korlátozásokkal,

a) a hatóanyag jóváhagyása megtörtént, 
adott esetben a 6. cikkben említett 
feltételekkel és korlátozásokkal, és szerepel 
a IIa. mellékletben;

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel. Az eljárás átláthatóságát növelni kell. Ezért fenn kell tartani a 
jóváhagyott anyagok szerepeltetését a rendelet mellékletében.

Módosítás: 55
13. cikk, (3) bekezdés

(3). A Bizottság jegyzéket vezet a 
jóváhagyott hatóanyagokról.

(3). A Bizottság naprakész jegyzéket vezet 
a IIa. mellékletben szereplő jóváhagyott 
hatóanyagokról, és ezt a jegyzéket 
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közzéteszi az Interneten.

Indokolás

Az eljárás átláthatóságát növelni kell. Ezért fenn kell tartani a jóváhagyott anyagok 
szerepeltetését a rendelet mellékletében.

Módosítás: 56
14. cikk, (2) bekezdés

(2) A megújítás határozatlan ideig 
érvényes.

(2) A jóváhagyást egy alkalommal, vagy 
10 évet meg nem haladó időszakra 
ismétlődően lehetséges megújítani.

Indokolás

A javasolt szövegben a tagállami engedélyezés megújítása követi a hatóanyag megújítását 
(43. cikk (6) bekezdés). Ezt azt is maga után vonja, hogy az engedélyezés elvben az első 
megújítást követően határozatlan időre szólna. Ez ellentétben áll az elővigyázatosság elvével, 
és azzal az elvvel, hogy a döntéseket az aktuális tudományos és technikai ismeretek fényében 
kell meghozni, ahogy azt a javasolt szöveg 4. cikkének (10) bekezdése, valamint a védelem 
magas szintjének biztosítását előíró elv is rögzíti (a (21) preambulumbekezdésben).

Módosítás: 57
17. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

Az új határidő megállapítása a következők 
alapján történik:

Az új határidő nem lehet hosszabb a 
szükségesnél, és megállapítása a 
következők alapján történik:

Indokolás

A növényvédő szerek tagállamokban (különösen Hollandiában) történő engedélyezésének 
összehasonlítható kibővítési eljárásainak tapasztalatai megmutatták, hogy ezek a kibővítések 
hamar bevett gyakorlattá válnak, és nagyon hosszú ideig tartanak. Ezért világossá kell tenni, 
hogy a kibővítés kivételes, és egy amennyire csak lehetséges, korlátozott időszakra adható ki.

Módosítás: 58
18. cikk, b) pont

b) a beadandó adatokra vonatkozó 
szabályok,

b) a beadandó adatokra vonatkozó 
szabályok, beleértve az állatkísérletek 
minimalizálására vonatkozó 
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rendelkezéseket is, különösen a nem 
állatkísérleten alapuló módszereket és az 
intelligens kísérleti stratégiákat.

Indokolás

Annak érdekében, hogy az e rendelet céljaira végzett állatkísérleteket a lehető legalacsonyabb 
szinten lehessen tartani, az ezt elősegítő intézkedéseket tartalmaznia kell a programnak is. 

Módosítás: 59
19. cikk

A 76. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
eljárás szerint elfogadott rendeletek 
megállapítják a megújítási és 
felülvizsgálati eljárás végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket, ideértve adott 
esetben a 18. cikkben említett 
munkaprogram végrehajtását is.

A 76. cikk (3a) bekezdésében hivatkozott 
szabályozási eljárás szerint, a 
szavazócédulák megvizsgálásával
elfogadott rendelet megállapítja a 
megújítási és felülvizsgálati eljárás 
végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket, ideértve adott esetben a 
18. cikkben említett munkaprogram 
végrehajtását is.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 60
20. cikk

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

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

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

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

b) a hatóanyag jóváhagyásának megújítása 
nem történt meg.

b) a hatóanyag jóváhagyásának megújítása 
nem történt meg.

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

nem érintik az egészség és a környezet 
védelmét, az (1) bekezdésben említett 
rendelet moratóriumot ad az illető 
növényvédő szer meglévő készleteinek 
felhasználására, amely nem lehet hosszabb 
egy szezonnál.

Indokolás

Egy szezonnál tovább nem lehet biztosítani a készleten levő növényvédő szerek felhasználását. 

Módosítás: 61
21. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag jóváhagyását. 

(1) A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag jóváhagyását, és megfelelő 
mértékben figyelembe veszi a tagállamok, 
az Európai Parlament és már érdekelt 
felek felülvizsgálatra irányuló kérelmeit

Ha a Bizottság annak jeleit látja, hogy az 
anyag már nem felel meg a 4. cikkben 
lefektetett kritériumoknak, vagy pedig a 6. 
cikk f) pontjában előírt kiegészítő
információk beadása nem történt meg, 
akkor erről tájékoztatja a tagállamokat, a 
Hatóságot és a hatóanyag gyártóját, 
határidőt tűzve ki arra, hogy a gyártó 
megtegye észrevételeit.

Ha a Bizottság annak jeleit látja, hogy az 
anyag már nem felel meg a 4. cikkben 
lefektetett kritériumoknak, vagy pedig a 6. 
cikk f) pontjában előírt kiegészítő 
információk beadása nem történt meg, 
akkor erről tájékoztatja a tagállamokat, a 
Hatóságot és a hatóanyag gyártóját, 
határidőt tűzve ki arra, hogy a gyártó 
megtegye észrevételeit.

A Bizottság felülvizsgálja a hatóanyag 
jóváhagyását, ha léteznek arra utaló jelek, 
hogy a 4. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
iv. alpontjával, b) pontjának i. alpontjával, 
valamint a 2000/60/EK irányelv 7. 
cikkének (2) és (3) bekezdésével 
összhangban megállapított célok 
teljesítése sérülhet.
Azon tíz hatóanyag jóváhagyását felül kell 
vizsgálni, amelyek esetében a Bizottság 
által közzétett peszticid 
szermaradványairól szóló éves ellenőrző 
jelentés alapján a leggyakrabban észlelték 
jelenlétüket a legmagasabb 
szermaradvány-szint (MRL) felett. 
Amennyiben ugyanaz az anyag ismételten 
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felkerül erre a jegyzékre, jóváhagyását 
vissza kell vonni. 

Indokolás
Mivel a Bizottság bármikor elindíthatja egy adott anyag felülvizsgálatát, világossá kell tenni, 
hogy más intézmények, vagy érdekeltek is kezdeményezhetnek felülvizsgálatot. Lényeges, hogy 
a 2000/60/EK irányelv céljainak való nem megfelelés esetében lehetséges legyen az anyag 
jóváhagyásának újragondolása. Mindemellett ez a 2000/60/EK irányelv, és e rendelet közötti 
közvetlen visszacsatolási mechanizmus külön ösztönzést ad a gyártóknak arra, hogy komolyan 
gondolják át felelősségüket a termékről való gondoskodás tekintetében.

Módosítás: 62
21. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 4. 
cikkben lefektetett kritériumok már nem 
teljesülnek, vagy a 6. cikk f) pontjában 
előírt kiegészítő információk beadása nem 
történt meg, akkor a Bizottság a 76. cikk 
(3) bekezdésében hivatkozott eljárás 
szerint elfogad egy rendeletet, amely 
visszavonja vagy módosítja a jóváhagyást.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 4. 
cikkben lefektetett kritériumok már nem 
teljesülnek, vagy a 6. cikk f) pontjában 
előírt kiegészítő információk beadása nem 
történt meg, akkor a Bizottság a 76. cikk 
(3a) bekezdésében hivatkozott 
szabályozási eljárás szerint a 
szavazócédulák megvizsgálásával elfogad 
egy rendeletet, amely visszavonja vagy 
módosítja a jóváhagyást.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 63
21. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Ha a Bizottság arra a következtetésre 
jut, hogy a 4. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának iv. alpontja, b) pontjának i. 
alpontja, valamint a 2000/60/EK irányelv 
7. cikkének (2) és (3) bekezdése által az 
elsőbbségi anyagok által okozott 
szennyeződés csökkentésére megállapított 
célok nem teljesülhetnek, a 76. cikk (3a) 
bekezdésében hivatkozott szabályozási 
eljárás szerint a szavazócédulák 
megvizsgálásával elfogad egy rendeletet, 
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amely visszavonja vagy módosítja a 
jóváhagyást.

Indokolás

Lényeges, hogy a 2000/60/EK irányelv céljainak való nem megfelelés esetében lehetséges 
legyen az anyag jóváhagyásának újragondolása. Az eljárásnak összhangban kell lennie a 
komitológiára vonatkozó új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 64
23. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) Alapanyagok engedélyezése a (2)–(6) 
bekezdés szerint történik. Az 5. cikktől 
eltérve a jóváhagyás határozatlan időre 
szól. E bekezdések alkalmazásában az 
alapanyag olyan hatóanyag, amely

(1) Alapanyagok engedélyezése a (2)–(6) 
bekezdés szerint történik. E bekezdések 
alkalmazásában az alapanyag olyan 
hatóanyag, amely

Indokolás

Az alapanyagokra vonatkozóan a rendelet nem állapíthat meg korlátlan engedélyezést. A 
hatóanyagokhoz hasonlóan szabályszerű felülvizsgálatnak kell alávetni őket a legfrissebb 
tudományos információkkal és adatokkal összhangban. 

Módosítás: 65
23. cikk, (2) bekezdés

(2) Az 5. cikktől eltérően alapanyag 
jóváhagyható, ha a növényvédelemtől
különböző célra használatos anyag 
használatát szabályozó más közösségi 
jogszabályoknak megfelelően elvégzett 
idevágó értékelés szerint az anyagnak sem 
közvetlenül, sem késleltetve nincs káros 
hatása az emberek vagy az állatok 
egészségére, illetve az anyag nem terheli 
elfogadhatatlan mértékben a környezetet.

(2) Az alapanyag a 4. cikkel összhangban 
jóváhagyható, ha a növényvédelemtől 
különböző célra használatos anyag 
használatát szabályozó más közösségi 
jogszabályoknak megfelelően elvégzett 
idevágó értékelés szerint az anyagnak sem 
közvetlenül, sem késleltetve nincs káros 
hatása az emberek vagy az állatok 
egészségére, illetve az anyag nem terheli 
elfogadhatatlan mértékben a környezetet, 
feltéve, hogy a növényvédő szerekben 
előforduló hatóanyagok adataira 
vonatkozó követelmények minden pontja 
adott, és ugyanazt a döntéshozatali 
eljárást alkalmazták.
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Indokolás

A kockázat-felmérési eljárásnak az alapanyagok esetében is kötelezőnek kell lennie.

Módosítás: 66
24. cikk, (1) bekezdés

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

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

Indokolás

Figyelembe véve azt, hogy más anyagok jóváhagyása 10 évre szól, és a helyettesítés létező 
alternatívákból áll a piacon, a potenciálisan helyettesíthetőek engedélyezésére hét év 
egyértelműen túlzó. Svédországban például olyan programot készítettek a peszticidek 
kiváltására, amely 5 évet adott az alternatívák megtalálására. A növényvédő szerek nem vegyi 
anyagokkal való kiváltása kell, hogy legyen az elsődleges prioritás.

Módosítás: 67
24. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok további helyettesítő 
anyagokat is alkalmazhatnak azon 
hatóanyagok engedélyezésével, amelyek 
egy adott termés számára a legkevésbé 
ártalmasak. Ha a szóban forgó termés 
számára nem vegyi módszerek és 
gyakorlatok is rendelkezésre állnak, a 
potenciálisan helyettesíthető anyagot 
tartalmazó termék nem engedélyeztethető.



PR\662101HU.doc 41/89 PE 388.326v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

A helyettesítés második szintjét is be kell vezetni, nem kizárólag a vegyszerek európai 
jegyzékét, hanem az integrált termésirányításon alapuló termés-központú megfontolást. Ha 
rendelkezésre állnak nem vegyi módszerek és gyakorlatok, a potenciálisan helyettesíthető 
anyagot tartalmazó termék nem engedélyeztethető. A tagállamok számára meg kell hagyni azt 
a lehetőséget, hogy a potenciálisan helyettesíthető anyagok EU-s jegyzékén túlléphessenek, ha 
ezt kívánják peszticidhasználattal kapcsolatos sajátos problémáik kezelése érdekében.

Módosítás: 68
25. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a)  A kölcsönhatás-fokozók vagy 
ellenanyagok jóváhagyásánál az (1) 
bekezdésben foglaltakat teljesítettnek kell 
tekinteni, ha a 4. cikknek való megfelelést 
legalább egy növényvédő szer egy, vagy 
több reprezentatív használatával 
megállapították minden egyes olyan 
hatóanyag esetében, amellyel a 
kölcsönhatás-fokozót vagy ellenanyagot 
összekeverték. 

Indokolás

A kölcsönhatás-fokozókat és ellenanyagokat azon hatóanyagokkal összefüggésben kell 
felmérni, amelyekkel összekeverik őket.

Módosítás: 69
26. cikk

E rendelet hatálybalépésétől számított öt
éven belül a Bizottság a 76. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
elfogad egy rendeletet, amely létrehoz egy 
munkaprogramot az említett rendelet 
hatálybalépésekor forgalomban lévő 
ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók 
fokozatos felülvizsgálatára. A rendelet 
tartalmazza az adatokra vonatkozó 
követelmények meghatározását, valamint 
az értesítési, értékelési, elbírálási és döntési 
eljárásokat. Előírja, hogy az érdekelt 
feleknek meghatározott határidőn belül be 
kell adniuk a Bizottsághoz, a Hatósághoz 

E rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül a Bizottság az EK-Szerződés 
251 cikkében hivatkozott eljárás szerint 
elfogad egy rendeletet, amely létrehoz egy 
munkaprogramot az említett rendelet 
hatálybalépésekor forgalomban lévő 
ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók 
fokozatos felülvizsgálatára. A rendelet 
tartalmazza az adatokra vonatkozó 
követelmények meghatározását, az 
állatkísérletekre minimalizálására 
vonatkozó intézkedéseket is beleértve, 
valamint az értesítési, értékelési, elbírálási 
és döntési eljárásokat. Előírja, hogy az 
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és a tagállamokhoz az összes szükséges 
adatot.

érdekelt feleknek meghatározott határidőn 
belül be kell adniuk a Bizottsághoz, a 
Hatósághoz és a tagállamokhoz az összes 
szükséges adatot.

Indokolás

A meglévő ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók felülvizsgálata nem hagyható komitológiai 
határozatra, azt az EK-Szerződésen alapuló jogalkotási eljárással kell meghozni.

Módosítás: 70
27. cikk

Tilalom Segédanyagok
(1) Egy segédanyag betiltásra kerül, ha 
megállapítják róla a következőket:

(1) Egy segédanyag nem hagyható jóvá, ha 
megállapítják róla a következőket:

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

a) a reális használat feltételeinek
következetes alkalmazása mellett keletkező 
szermaradékai káros hatással vannak az 
emberek vagy állatok egészségére, a 
felszín alatti vizekre, vagy 
elfogadhatatlanul terhelik a környezetet, 
vagy

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

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

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

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

Indokolás
A segédanyagok hatást gyakorolhatnak az emberi egészségre és a környezetre. Ezért a 
kölcsönhatás-fokozókhoz és az ellenanyagokhoz hasonlóan (lásd 25. cikk), a komitológiára 
vonatkozó új határozat rendelkezéseivel összhangban jóvá kell hagyni, és bele kell foglalni 
őket a pozitív jegyzékbe.

Szükséges a jó gyakorlat feltételezése, de nem tekinthető magától értetődőnek. Ehelyett a 
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reális használat feltételeit kell meghatározni, ez a 91/414 irányelv teszt útmutatásaiban 
szereplő jelenlegi rendelkezésekkel is összhangban áll, ahol a „használat gyakorlati 
feltételei”-re és a „reális használat feltételei”-re kell figyelmet fordítani.

Módosítás: 71
29. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a szerben lévő segédanyagok nem esnek
a 27. cikk szerinti tilalom alá,

c) a szerben lévő segédanyagok a 27. cikk 
szerint jóváhagyottak,

Indokolás

Lásd fent, a 27. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás: 72
29. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) a mindenkori tudományos és műszaki 
ismeretek fényében megfelel a 4. cikk (3) 
bekezdésében előírt követelményeknek,

d) a mindenkori tudományos és műszaki 
ismeretek fényében megfelel a 4. cikk (3) 
bekezdésében előírt követelményeknek, 
figyelembe véve a helyi környezeti 
feltételeket és az érzékeny területeket,

Indokolás
A helyi környezeti feltételeket figyelembe kell venni az engedélyezési eljárás során.

Módosítás: 73
29. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

ea) a hatóanyag(ok) használat során 
keletkező minden anyagcsereterméke 
meghatározott, és megfelel a (6) 
bekezdésben hivatkozott egységes 
alapelvek kritériumainak,

Indokolás

Az egységes alapelvek kulcsfontosságúak az engedélyezési eljárásban.

Módosítás: 74
29. cikk, (1) bekezdés, f) pont

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

szermaradékai általánosan használt 
szabványosított módszerekkel valamennyi 
tagállamban meghatározhatók, amelyek 
kellően érzékenyek a különféle környezeti 
és biológiai közegekben való érintettségre. 
A szermaradékok kimutathatók az EU 
referencialaboratóriumokban 
alkalmazott, közös multiresidue (több 
hatóanyag egyidejű meghatározására 
alkalmas) módszerekkel.

Indokolás

A hatóanyagok valamennyi szermaradékának kimutatására szolgáló módszereknek kellően 
érzékenynek kell lenniük, tekintettel a különféle környezeti és biológiai médiában való 
érintettségre, az általánosan használt módszerekkel nehezen kimutatható hatások figyelmen 
kívül hagyásának elkerülése végett.

Módosítás: 75
29. cikk, (5) bekezdés

(5) Az (1) bekezdés e) pontja tekintetében 
összehangolt módszereket lehet elfogadni a 
76. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
eljárás szerint.

(5) Az (1) bekezdés e) pontja tekintetében 
összehangolt módszereket lehet elfogadni a 
76. cikk (3a) bekezdésében hivatkozott 
alapos vizsgálattal egybekötött 
szabályozási eljárás szerint.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 76
29. cikk, (6) bekezdés

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

(6) A növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elveit a 
Szerződés 251. cikkének megfelelően
elfogadott rendelet határozza meg, 
beépítve a 91/414/EGK irányelv VI. 
mellékletében szereplő követelményeket, 
az esetleg szükséges módosításokkal 
együtt.
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Indokolás

A jelenlegi javaslat szerint az egységes alapelveket nem az Európai Parlament állítja fel. 
1996-ban az Európai Parlamentet bíróság elé állították azért, mert a Bizottság által elsőként 
létrehozott egységes alapelvek nem feleltek meg a 91/414 EGK irányelvnek. A Bíróság (C-
303/94 sz. ügyben) megerősítette a Parlament helyzetét, majd az alapelvek megváltoztak, 
különösen az ivóvízre vonatkozóan. Az egységes alapelvekre vonatkozó rendeletet az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a megfelelő jogalkotási eljárás keretében, és nem komitológiai
eljárásban kell megalkotnia.

Módosítás: 77
30. cikk, (2) bekezdés

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

(2) Az engedély követelményeket ír elő a 
növényvédő szer forgalomba hozatalára és 
használatára. Ezen 
minimumkövetelmények közé tartoznak:

i. a használat feltételeinek a hatóanyagok, 
ellenanyagok és kölcsönhatás-fokozók 
jóváhagyására előírt feltételeknek és 
követelmények, valamint a 4. cikk (3) 
bekezdésében a növényvédő szerekre 
meghatározott feltételeknek és 
követelményeknek való megfelelése,

ii. a növényvédő szernek az 1999/45/EK 
irányelv szerinti besorolása,

iii. a termék helyes használatára 
vonatkozó útmutató és az integrált 
növényvédelem feltételeinek és elveinek 
tiszteletben tartása,
iv. a permetvándorlásnak és egyéb 
szennyezésnek esetlegesen kitett lakók és 
szomszédok a használatot megelőző 48 
órán belüli tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettség.
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Indokolás

A különleges követelmények és korlátozások feltételeit tisztázni szükséges. A módosítás 
értelmében az engedélyek összhangban állnak a jelen rendelet egyéb rendelkezéseivel. Az 
integrált növényvédelem feltételeinek és elveinek tiszteletben tartása, valamint a szomszédok 
és lakók tájékoztatása a minimumkövetelmények közé kell tartozzon.

Módosítás: 78
30. cikk, (2) bekezdés, első (a) albekezdés (új)

Ezen követelmények minden esetben 
vonatkoznak:
- a hektáranként és alkalmazásonként 
alkalmazható maximális mennyiségre,
- az utolsó alkalmazás és szüret között 
eltelt időszakra,
- az évenkénti alkalmazások számára,
- a permetezés okára,
- a veszély/kockázat emberi egészségre 
gyakorolt szintjére (kummulatív hatások), 
talajvízre/földfelszíni vízre és 
biodiverzitásra gyakorolt szintjére.

Indokolás

A különleges követelmények és korlátozások feltételeit tisztázni szükséges.

Módosítás: 79
30. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont 

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

a) a növényvédő szer forgalmazására 
vonatkozó korlátozás,

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

b) egyéb korlátozások vagy feltételek, 
amelyek érintik az engedélyezést, illetve a 
növényvédő szer használatát, különösen, 
ha ezek a forgalmazók, felhasználók, 
dolgozók, lakók, a helyszínen tartózkodók 
vagy az állatok egészsége, illetőleg a 
környezet védelmét célozzák.
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Indokolás

A különleges követelmények és korlátozások feltételeit tisztázni szükséges. A szomszédok és 
lakók tájékoztatásának a (2) bekezdés kötelező követelményei közé kell tartoznia

Módosítás: 80
32. cikk, (1) és (2) bekezdés

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

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

Az, aki növényvédő szert kíván 
forgalomba hozni, értesíti valamennyi 
tagállamot és a Bizottságot. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben hivatkozott információt és a 
(3a) bekezdésben hivatkozott összefoglaló 
dossziét.

(2) A kérelemnek a következőket kell 
tartalmaznia:

(2) A kérelemnek a következőket kell 
tartalmaznia:

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

a) azoknak a tagállamoknak a felsorolása, 
amelyekre a kérelmező kérelmet adott be;

b) javaslat arra, hogy az érintett zóna 
mely tagállama bírálja el a kérelmet;
c) adott esetben valamely tagállamban az 
adott növényvédő szerre már megadott 
engedély hiteles másolata.

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

Indokolás
A javasolt szövegben csak az a tagállam értesül a kérelemről, ahol az engedélyezés iránti 
kérelmet benyújtják. Ez eltérő a jelenlegi 91/414-es irányelvben, amely szerint a kérelmező 
egy teljes dosszié megküldésével valamennyi tagállamot köteles tájékoztatni.

Módosítás: 81
32. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) a növényvédő szerben lévő egyes 
hatóanyagokat, ellenanyagokat és 
kölcsönhatás-fokozókat illetően egy teljes 

b) a növényvédő szerben lévő egyes 
hatóanyagokat, ellenanyagokat, 
kölcsönhatás-fokozókat, formulázási 
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és egy összefoglaló dosszié, amely kitér a 
hatóanyagok, ellenanyagok és 
kölcsönhatás-fokozók adataira vonatkozó 
követelmények minden egyes tételére, 
valamint 

segédanyagokat és segédanyagokat
illetően egy teljes és egy összefoglaló 
dosszié, amely kitér a hatóanyagok, 
ellenanyagok, kölcsönhatás-fokozók,
formulázási segédanyagok és 
segédanyagok adataira vonatkozó 
követelmények minden egyes tételére, 
valamint a növényvédő szerben lévő egyes 
hatóanyag(ok), ellenanyag(ok), 
kölcsönhatás-fokozó(k), formulázási 
segédanyag(ok) és segédanyag(ok) 
együttes hatását illetően egy teljes és 
összefoglaló dosszié.

Indokolás

Az ellenanyagok, kölcsönhatás-fokozók, formulázási segédanyagok és segédanyagok 
hozzáadása nyilvánvalóan a hatóanyag hatásainak növelése vagy módosítása végett történik, 
különbséget létrehozva ezzel az egyes anyagok járulékos hatása és együttes hatása között.

Módosítás: 82
32. cikk, (3) bekezdés, c) pont

c) a gerinces állatokon végzett 
kísérletekkel járó minden egyes tesztre és 
vizsgálatra vonatkozóan a párhuzamos 
kísérletek kizárására irányuló intézkedések 
indoklása,

c) a gerinces állatokon végzett 
kísérletekkel járó minden egyes tesztre és 
vizsgálatra vonatkozóan az állatkísérletek
és a gerinces állatokon végzett párhuzamos 
kísérletek kizárására irányuló intézkedések 
indokolása,

Indokolás

E rendelet alkalmazása során az állatkísérletek abszolút minimum szinten tartásának 
megkönnyítése érdekében a kérelemnek általánosan kell tartalmaznia az állatkísérletek 
kizárására irányuló intézkedések indokolását.

Módosítás: 83
32. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) A kérelmező erre irányuló kérelem 
esetén bármely másik tagállamnak 
megküldi a (3) bekezdésben hivatkozott 
teljes dossziét.
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Indokolás

A javasolt szöveg szerint csak az a tagállam értesül a kérelemről, ahol az engedélyezés iránti 
kérelmet benyújtják. Ez eltérő a jelenlegi 91/414–es irányelvben, amely szerint a kérelmező 
egy teljes dosszié megküldésével valamennyi tagállamot köteles tájékoztatni.

Módosítás: 84
34. cikk

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

A kérelmet az a tagállam vizsgálja meg, 
ahol a kérelmező a kérelmet benyújtotta, 
kivéve, ha másik tagállam vállalja a 
kérelem vizsgálatát. Erről a kérelmet 
vizsgáló tagállam tájékoztatja a 
kérelmezőt. 

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

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

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

A többi tagállamnak jogában áll 
észrevételeit megküldeni a kérelmet 
vizsgáló tagállam számára.

Indokolás

Az időtöbbletet és adminisztrációs többletmunkát sem igénylő megoldás szerint valamennyi 
tagállamot tájékoztatni vagy értesíteni kell a kérelemről, továbbá meg kell teremteni ezen 
tagállamok számára a teljes dosszié kérelem alapján történő megtekintésének lehetőségét. 
Továbbá a tagállamoknak jogukban áll észrevételt tenni a kérelmet értékelő tagállam 
számára. Mindez hozzájárul az értékelés minőségéhez és egységességéhez valamennyi 
országban. 

Módosítás: 85
34a. cikk (új)

34a. cikk
A Hatóság adatbázisa

Amint a kérelmező tudomást szerez arról, 
hogy a kérelmet melyik tagállam vizsgálja, 
köteles a 32. cikk (3) bekezdés a) és b) 
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pontjaiban hivatkozott teljes és 
összefoglaló dossziét, valamint 32. cikk (3) 
bekezdés c) pontjában hivatkozott 
információt azonnal továbbítani a 
Hatóság számára.
A Hatóság haladéktalanul nyilvánosságra 
hozza az összefoglaló jelentést, beleértve 
valamennyi 60. cikk szerinti bizalmas 
adatot és a 32. cikk (3) bekezdés c) 
pontjában hivatkozott információt.

Indokolás

A módosítás összhangban áll a 9. cikk (3) bekezdésének utolsó albekezdésével és a 10. cikkel. 
Kapcsolódik a 32. preambulumbekezdésnek és az 54. cikk (1) bekezdésének, az 57. cikk (1) és 
(2) bekezdésének, valamint az 58. cikk (-1)bekezdésének módosításához. Az adatmegosztás 
megkönnyítése érdekében egy központi hatósági adatbázist szükséges felállítani, amely az 
összes információt tartalmazza az e rendelettel összefüggésben korábban lefolytatott 
tesztekről és kísérletekről. Ezt követően a kérelmezőknek csak egy adatbázist kell használniuk 
egy teszt vagy kísérlet lefolytatása előtt. A 32. cikk (3) bekezdés c) pontjában hivatkozott 
információt azért kell nyilvánosságra hozni, hogy az átláthatóság követelménye teljesüljön a 
kérelmező által az állatkísérletek kizárása érdekében megtenni szándékozott intézkedésekkel 
összefüggésben.

Módosítás: 86
35. cikk, (2) bekezdés

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

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

Indokolás

Az engedélyezési zónák bevezetése nem megfelelő, mivel a javasolt zónákban a feltételek 
gyakran nem összehasonlíthatók. Az engedélyeket tagállami szinten kell kiadni, a többi 
tagállam értesítésével. Ésszerű határidőn belül az értesítést követően a többi tagállam köteles 
megerősíteni, megtagadni vagy korlátozni az engedélyt sajátos nemzeti körülményeitől 
függően.
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Módosítás: 87
37. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

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

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

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 88
37. cikk, (5) bekezdés

(5) Az 1–4. cikk végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok, a Hatósággal való 
konzultáció után, a 76. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
fogadhatók el.

(5) Az 1–4. cikk végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályok, a Hatósággal való 
konzultáció után, a 76. cikk (3a) 
bekezdésében hivatkozott alapos 
vizsgálattal egybekötött szabályozási 
eljárás szerint fogadhatók el.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 89
39. cikk, (1) bekezdés

(1) Az ebben az alszakaszban leírt 
kölcsönös elismerési eljárás alapján egy 
engedély birtokosa a következő esetekben
kérhet engedélyt egy másik tagállamban 

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

szerre és ugyanarra a használatra. 

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

Indokolás

Az engedélyezési zónák bevezetése nem megfelelő, mivel a javasolt zónákban a feltételek 
gyakran nem összehasonlíthatók. Az engedélyeket tagállami szinten kell kiadni, a többi 
tagállam értesítésével. Ésszerű határidőn belül az értesítést követően a többi tagállam köteles 
megerősíteni, elutasítani vagy korlátozni az engedélyt sajátos nemzeti körülményeitől 
függően. A Bizottság ezen feltevése alapján úgy tűnik, mintha az üvegházakban és a 
betakarítás utáni kezelés valamennyi esetében viszonylag hasonló éghajlati és környezeti 
viszonyok uralkodnának. Minthogy ez nem így van, a cikk ezen részért el kell hagyni.

Módosítás: 90
40. cikk, (1) bekezdés

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

(1) A tagállam, amelyhez a 39. cikk 
szerinti kérelmet benyújtják alaposan 
megvizsgálja a referencia tagállam által 
vállalt értékelést a saját területén 
érvényesülő körülmények alapján.

Indokolás

A kölcsönös elismerés elve teret kell engedjen a tagállamok számára arra, hogy az 
engedélyeket sajátos helyzetükre alkalmazzák, további feltételeket állapítva meg a használatra 
és különösen indokolt esetekben egy adott termék engedélyének megtagadásával.

Módosítás: 91
40. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az engedélyt a közösségi jognak 
megfelelő egyéb intézkedések 
végrehajtásából eredő rendelkezések is 
érinthetik a növényvédő szerek 
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forgalmázására és használatára 
vonatkozó azon feltételekkel 
összefüggésben, amelyek a forgalmazók, 
felhasználók és a dolgozók egészségének 
védelmét célozzák. 

Indokolás

A kölcsönös elismerés elve teret kell engedjen a tagállamok számára arra, hogy az 
engedélyeket sajátos helyzetükre alkalmazzák, további feltételeket állapítva meg a használatra 
és különösen indokolt esetekben egy adott termék engedélyének. 

Módosítás: 92
40. cikk, (1b) bekezdés (új)

(1b) Az engedélyhez további 
követelmények válhatnak szükségessé, 
amennyiben azt a tagállamban az érintett 
mezőgazdasági, növényvédelmi, 
környezeti (beleértve az éghajlati) 
feltételek a 29. cikknek való megfelelés 
céljából indokolttá teszik. 

Indokolás

Lásd a 40. cikk (1a) (új) bekezdéséhez fűzött indokolást 

Módosítás: 93
40. cikk, (2) bekezdés

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

(2) További feltételek írhatók elő a 30. cikk 
(3) bekezdésében szereplő követelmények 
tekintetében.

Indokolás

Lásd a 40. cikk (1a) (új) bekezdéséhez fűzött indokolást 

Módosítás: 94
40. cikk, (2a) bekezdés (új)
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(2a) Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy 
egy másik tagállamban engedélyezett 
növényvédő szer nem felel meg a 29. cikk 
szerinti követelményeknek vagy 
meghiúsítja növényvédő szerekre 
vonatkozó nemzeti akciótervének 
célkitűzéseit, és ennek következtében az 
engedélyt megtagadni szándékozik, erről 
értesítenie kell a Bizottságot, a többi 
tagállamot és a kérelmezőt. 

Indokolás

Lásd a 40. cikk (1a) (új) bekezdéséhez fűzött indokolást 

Módosítás: 95
41. cikk, (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a tagállam kérése alapján a 32. cikk 
(3) bekezdésében előírt teljes dosszié. 

Indokolás

Amennyiben szükségesnek mutatkozik, a tagállamnak valamennyi rendelkezésre álló 
információt ismernie kell egy növényvédő szer engedélyezése tárgyában döntés meghozatala 
előtt. 

Módosítás: 96
42. cikk, (5) bekezdés

(5) A megfelelés ellenőrzésének 
megszervezéséhez útmutatások készíthetők 
a 76. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
eljárás szerint. 

(5) A megfelelés ellenőrzésének 
megszervezéséhez útmutatások készíthetők 
a 76. cikk (3a) bekezdésében hivatkozott
alapos vizsgálattal egybekötött 
szabályozási eljárás szerint. 

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 97
43. cikk, (1a) bekezdés (új)
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(1a) A tagállam felülvizsgálja az 
engedélyeket, ha arra utaló jelek 
mutatkoznak, hogy a 2000/60/EK irányelv 
4. cikkének (1) bekezdése a) pontja iv. 
alpontjának és b) pontja i. alpontjának, 
valamint a 7. cikk (2) és (3) bekezdésének 
megfelelő célkitűzések teljesülése 
veszélyeztetve lehet.

Indokolás

Nagyon fontos a felülvizsgálat lehetősége egy termék engedélyezésének esetében, amennyiben 
az nem felel meg 2000/60 EK irányelvnek. Továbbá ez a közvetlen visszacsatolás a 
2000/60/EK irányelv és e rendelet között még inkább ösztönzi a gyártókat arra, hogy 
komolyan vegyék a termékkel kapcsolatos felelősségüket.

Módosítás: 98
43. cikk, (3) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a tudományos, technikai fejlődésnek 
megfelelően a használat módja és mértéke 
módosulhat.

Indokolás

A javasolt szövegben a 91/414 EGK irányelv 4. cikk (6) bekezdéséből egy fontos rendelkezés 
hiányzik. Ez a cikk kimondja, hogy a tudományos, technikai fejlődés alapján a használat 
módja és mértéke módosulhat. Ez a rendelkezés biztosítja, hogy az engedélyezés feltételei 
kövessék a tudományos fejlődését, és az elővigyázatosság elve gyakorlati alkalmazásának 
példája.

Módosítás: 99
43. cikk, (4) bekezdés

4. Ha egy tagállam a (3) bekezdés szerint 
visszavon vagy módosít egy engedélyt, 
akkor erről haladéktalanul tájékoztatja az 
engedély birtokosát, a többi tagállamot, a 
Hatóságot és a Bizottságot. Az ugyanabba 
a zónába tartozó többi tagállam ennek 
megfelelően visszavonja, vagy módosítja 
az engedélyt. Adott esetben a 45. cikk is 
alkalmazandó.

4. Ha egy tagállam a (3) bekezdés szerint 
visszavon vagy módosít egy engedélyt, 
akkor erről haladéktalanul tájékoztatja az 
engedély birtokosát, a többi tagállamot, a 
Hatóságot és a Bizottságot.
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Módosítás: 100
45. cikk, (2) bekezdés

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

Ha az engedély visszavonásának, 
módosításának vagy a megújítás 
megtagadásának okai figyelmen kívül 
hagyják az egészség és a környezet 
védelmét, az illető növényvédő szer 
meglévő készleteinek felhasználására adott 
moratórium nem lehet hosszabb, mint egy 
év.

Indokolás

A meglévő készletek felhasználására adott moratórium nem lehet hosszabb, mint 1 év. 

Módosítás: 101
47. cikk

47. cikk törölve
Géntechnológiával módosított 

mikroorganizmusokat tartalmazó 
növényvédő szerek forgalomba hozatala 

és használata
1. A 2001/18/EK irányelv hatálya alá eső 
mikroorganizmust tartalmazó növényvédő 
szert az e fejezet szerinti értékelésen túl 
meg kell vizsgálni az említett irányelv 
szerint a géntechnológiával történő 
módosítás tekintetében is.
Az e rendelet szerinti engedély csak akkor 
adható ki ilyen növényvédő szerre, ha az 
megkapta 2001/18/EK irányelv 19. cikke 
szerinti írásos hozzájárulást 
2. Eltérő rendelkezés hiányában az 
engedélyezésre e rendeletben előírt összes 
rendelkezés alkalmazandó.

Indokolás

Géntechnológiával módosított anyagot tartalmazó növényvédő szerek nem engedélyezhetők.

Módosítás: 102
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48. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

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

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

Indokolás

A helyettesítésnek a modern engedélyezési politika gerincét kell adnia. 
Azokat a termékeket, amelyik potenciálisan helyettesíthető anyagot tartalmaznak, a 
tagállamok nem engedélyezhetik, amennyiben léteznek biztonságosabb alternatívák vagy 
módszerek egy adott növény esetében. A javasolt öt éves határidőnek fel kell gyorsítania a 
felülvizsgálatot, és ösztönöznie kell a fejlesztést.

Módosítás: 103
48. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a hatóanyagok kémiai sokfélesége 
megfelelő ahhoz, hogy a lehető legkisebbre 
csökkenjen az a veszély, hogy a megcélzott 
organizmusokban rezisztencia alakul ki.

c) adott esetben a hatóanyagok kémiai 
sokfélesége, vagy a gazdálkodással és a 
növényvédelemmel kapcsolatos módszerek 
és gyakorlatok megfelelőek ahhoz, hogy a 
lehető legkisebbre csökkenjen az a veszély, 
hogy a megcélzott organizmusokban 
rezisztencia alakul ki.

Indokolás

A növényvédelem és gazdálkodás nem kémiai módszereit és gyakorlatait szintén figyelembe 
kell venni a helyettesítésre vonatkozó szabályok sorában.

Módosítás: 104
48. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően 
potenciálisan helyettesíthető anyagot 
tartalmazó növényvédő szer 
összehasonlító értékelés nélkül 
engedélyezhető azokban az esetekben, 
amikor először tapasztalatokat kell 
szerezni az adott szer gyakorlati 

törölve
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alkalmazásáról.
Ilyen engedély legfeljebb három évre 
adható.

Indokolás

Ez az eltérés túlzott mértékben fogja növelni a kivételek számát, és magában hordozza annak 
a veszélyét, hogy a tagállamok összehasonlító értékelés nélkül fogják engedélyezni a 
termékeket.

Módosítás: 105
48. cikk, (4) bekezdés

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

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

Indokolás

A javasolt két éves határidőnek fel kell gyorsítania a felülvizsgálatot és ösztönöznie kell a 
fejlesztést. 

Módosítás: 106
49. cikk, (1) bekezdés

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

(1) E cikk alkalmazásában a növényvédő 
szer kisebb jelentőségű felhasználása egy 
adott tagállamban azt jelenti, hogy a 
növényvédő szert olyan növényhez 
használják, amelyet abban a tagállamban 
nem széles körben termesztenek (a 
tagállam mezőgazdasági területének nem 
több mint 0,1%-án), vagy pedig széles 
körben termesztenek ugyan, de kivételes 
igény kielégítése céljából.

Indokolás

Kisebb jelentőségűnek minősül a felhasználás minden olyan növény esetében, amelyet nem 
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széles körben termesztenek (széles körben termesztik a gabonaféléket, kukoricát). Almát az 
EU 15 tagállamában 300.000 hektáron termesztenek, a mezőgazdasági terület 0,25 %-án. 

Módosítás: 107
49a. cikk (új)

49a. cikk
Párhuzamos import

(1) A 28. cikk (1) bekezdésétől eltérően a 
tagállamok saját területükön egy 
növényvédő szer párhuzamos importálását 
és forgalomba hozatalát csak akkor 
engedélyezhetik, ha egy előzetes 
közigazgatási eljárásban vizsgálják az 
importálni kívánt terméknek egy, már 
engedélyezett növényvédő szerrel 
(„referencia növényvédő szer”) való 
azonosságát. Amennyiben az azonosság 
fennáll, az importált növényvédő szer a 
célország illetékes hatóságától azonosító 
tanúsítványt kap. 
(2) A növényvédő szer importálójának az 
első importot és az első forgalomba 
hozatalt megelőzően kérelmeznie kell az 
importálni kívánt termékre az azonosító 
tanúsítványt a célország illetékes 
hatóságától 
(3) A célország illetékes hatósága 45 
napon belül dönt az e cikk szerinti 
követelmények teljesüléséről. Ha az 
illetékes hatóság megállapítja, hogy az e 
cikk szerinti követelmények teljesülnek, az 
importáló számára az érintett termékre 
azonosító tanúsítványt állít ki.
(4) A kérelmező mentesül az növényvédő 
szer engedélyezéséhez előírt 
információszolgáltatás, tesztelési és 
vizsgálati jelentés elkészítésének 
kötelezettsége alól.
(5) A kérelem benyújtása szerinti  illetékes 
hatóság megkeresi a származási ország 
illetékes hatóságát:
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a) a termék pontos összetételének 
meghatározása, és annak a referens 
tagállamban engedélyezett növényvédő 
szerrel való összevetése céljából, és
b) annak vizsgálata céljából, hogy a 
terméket a másik tagállamban jelen 
rendeletnek és a 91/414/EGK rendeletnek 
megfelelően engedélyezték-e. 
(6) A párhuzamos importtal érintett 
terméket nem lehet átcsomagolni.
(7) Az azonosító tanúsítvány érvényességi 
ideje megegyezik a referencia termék 
engedélyének érvényességi idejével, vagy 
az importált termék abban a tagállamban 
kiadott engedélyének érvényességével, 
ahonnan azt exportálták. Ha a referencia 
termék engedélyét nem egészségi vagy 
környezeti okra hivatkozva vonják vissza, 
az importáló az engedély visszavonásának 
napjától számított egy évig folytathatja a 
termék importálását.
(8) A tagállamok nem adhatnak ki 
azonosító tanúsítványt potenciálisan 
helyettesíthető anyagot tartalmazó 
növényvédő szerre.

Indokolás

Párhuzamos kereskedelem nem valósulhat meg bizonytalan területen vagy illegálisan 
forgalomban lévő termék esetében. A párhuzamos import jogi helyzetét egyértelmű és 
kötőerejű rendelkezésekkel kell tisztázni.

Módosítás: 108
50. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

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

(1) A 28. cikktől eltérve, különleges 
körülmények között egy tagállam 
legfeljebb 30 napra engedélyezheti a 
növényvédő szer korlátozott és ellenőrzött 
használatát, ha ez az intézkedés olyan, 
előre nem látható veszély miatt szükséges, 
amely más ésszerű eszközzel nem hárítható 
el. 
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Indokolás

A 91/414/EGK irányelv lehetőséget ad ezen eltérésre a 4. cikk 8. bekezdésében, az előre nem 
látható veszélyek esetére szűkítve. A „előre nem látható” elhagyásával az eltérés jellege 
teljesen megváltozik. Egy kivételes esetben alkalmazható eszköz a gyakorlat során egy nagyon 
sok esetben alkalmazható eszközzé válik, mert a „ különleges körülmények” nem 
meghatározhatók és bármely esetre kimutathatók.

Módosítás: 109
51. cikk, (4) bekezdés

(4) E cikk alkalmazásának részletes 
szabályait, különösen a növényvédő
szereknek a kísérletek és tesztek során a 
környezetbe kibocsátható legnagyobb 
megengedett mennyiségére, valamint a (2) 
bekezdés szerinti minimális 
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat a 76. cikk (3) bekezdésében
hivatkozott eljárás szerint lehet 
meghatározni.

(4) E cikk alkalmazásának részletes 
szabályait, különösen a növényvédő 
szereknek a kísérletek és tesztek során a 
környezetbe kibocsátható legnagyobb 
megengedett mennyiségére, valamint a (2) 
bekezdés szerinti minimális 
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat a 76. cikk (3a) bekezdésében
hivatkozott alapos vizsgálattal egybekötött 
szabályozási eljárás szerint lehet 
meghatározni.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 110
52. cikk, (2)-(4) bekezdés

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

A helyes használat magában foglalja 
legalább:

a) a 30. cikknek megfelelően megállapított 
és a címkén feltüntetett követelményeknek
és feltételeknek való megfelelést a 61. és 
63. cikk, valamint a 1999/45/EK irányelv 
címkézésre vonatkozó rendelkezéseinek 
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megfelelően,
b) egy kérelmet, amely megfelel az 
integrált növényvédelem elveinek, 
beleértve a növényvédő szerek 
használatának jó gyakorlatát és a a jó 
környezetvédelmi gyakorlatot, ami által a 
növényvédő szerek használatát a lehető 
legkisebb mértékben szükséges szintre 
korlátozzák,
c) a legmagasabb megengedett 
növényvédőszer-maradékról szóló
396/2005/EK rendeletnek való 
megfelelést,
d) a dolgozók védelmét szolgáló, 
vonatkozó jogszabályoknak való 
megfelelést. 

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

Legkésőbb 2012. január 1-ig a 
növényvédő szerek helyes használata 
megfelel az integrált növényvédelem 
elveinek, beleértve a növényvédő szerek 
használatának jó gyakorlatát és a jó 
környezetvédelmi gyakorlatot is.

E cikk alkalmazásának részletes szabályai
a 76. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
eljárás szerint fogadhatók el.

E cikk alkalmazásának részletes szabályait
a Szerződés 251. cikkében hivatkozott 
eljárás szerint kell elfogadni.

Indokolás

A helyes használat meghatározásának a minimumkövetelmények közé kell tartoznia. A 
tagállam köteles megkövetelni az engedélyről szóló döntése során (lásd 30. cikk) a helyes 
használatot.

Módosítás: 111
54. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A tagállamok az e rendelet szerint 
engedélyezett vagy visszavont növényvédő 
szerekről szóló információkat a 
nagyközönség számára hozzáférhető
módon elektronikusan tárolják, és ezek az 
információk legalább a következőket 
tartalmazzák:

(1) A tagállamok az e rendelet szerint 
engedélyezett vagy visszavont növényvédő 
szerekről szóló információkat továbbítják a 
Hatóságnak, amely azokat nagyközönség 
számára elektronikusan hozzáférhetővé
teszi, és ezek az információk legalább a 
következőket tartalmazzák:
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Indokolás

Kapcsolódik a 32. preambulumbekezdés, a 34a. cikk, a z57. cikk (1) és (2) bekezdésének, 
valamint az 58. cikk (-1) bekezdésének módosításához. Az adatmegosztás megkönnyítése 
érdekében egy központi hatósági adatbázist szükséges felállítani, amely az összes információt 
tartalmazza jelen rendelet alkalmazásában korábban lefolytatott tesztekről és kísérletekről. 
Ezt követően a kérelmezőknek csak egy adatbázist kell használniuk egy teszt vagy kísérlet 
lefolytatása előtt.

Módosítás: 112
54. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

ea) a tagállam, ahol a növényvédő szert 
engedélyezték,

Indokolás

Lásd az 54. cikk (1) bekezdés bevezetéséhez fűzött indokolást.

Módosítás: 113
57. cikk, (1) és (2) bekezdés

(1) Minden hatóanyagra, ellenanyagra és 
kölcsönhatás-fokozóra a referens tagállam 
jegyzéket vezet az első jóváhagyáshoz, a 
jóváhagyási feltételek módosításához vagy 
a jóváhagyás megújításához szükséges 
tesztelési és vizsgálati jelentésekről, és azt 
kérésre az érdekelt felek rendelkezésére 
bocsátja.

(1) Minden hatóanyagra, ellenanyagra és 
kölcsönhatás-fokozóra a referens tagállam 
továbbítja a Hatóságnak az első 
jóváhagyáshoz, a jóváhagyási feltételek 
módosításához vagy a jóváhagyás 
megújításához szükséges tesztelési és 
vizsgálati jelentések jegyzékét, amely azt,
valamint a hatóanyag hatékonyságának 
és az emberre, állatra, növényekre, és a 
környezetre nézve ártalmatlanságának 
igazolása céljából a tesztelési és vizsgálati 
jelentések eredményeiről szóló 
összefoglalót a nagyközönség számára
elektronikusan hozzáférhető teszi.

(2) A tagállam által engedélyezett minden 
egyes növényvédő szer esetében a tagállam 
jegyzéket vezet a következőkről, és azt 
kérésre az érdekelt felek rendelkezésére 
bocsátja:

(2) A tagállam által engedélyezett minden 
egyes növényvédő szer esetében a tagállam
továbbítja a Hatóságnak, amely a 
nagyközönség számára hozzáférhetővé 
teszi a következőket:

(a) az első engedélyezéshez, az 
engedélyezési feltételek módosításához 
vagy az engedély megújításához szükséges 

a) az első engedélyezéshez, az 
engedélyezési feltételek módosításához 
vagy az engedély megújításához szükséges 
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tesztelési és vizsgálati jelentések, és tesztelési és vizsgálati jelentések,
(b) azok a tesztelési és vizsgálati 
jelentések, amelyekre az 56. cikk alapján 
adatvédelmet kértek és az említett cikknek 
megfelelően benyújtott indokolások.

b) azok a tesztelési és vizsgálati jelentések, 
amelyekre az 56. cikk alapján 
adatvédelmet kértek és az említett cikknek 
megfelelően benyújtott indokolások, és
ba) a hatóanyag hatékonyságának és az 
emberre, állatra, növényekre, és a 
környezetre nézve ártalmatlanságának 
igazolása céljából a tesztelési és vizsgálati 
jelentések eredményeiről szóló 
összefoglalót.

Indokolás

Az adatmegosztás megkönnyítése érdekében egy központi hatósági adatbázist szükséges 
felállítani, amely az összes információt tartalmazza jelen rendelettel összefüggésben korábban 
lefolytatott tesztekről és kísérletekről. Ezt követően a kérelmezőknek csak egy adatbázist kell 
használniuk egy teszt vagy kísérlet lefolytatása előtt.

Módosítás: 114
58. cikk, (-1) bekezdés (új)

(-1) Bárki, aki engedélyt kíván kapni egy 
növényvédő szerre, tesztek vagy 
vizsgálatok elvégzése előtt köteles 
betekinteni a 34a., 54. és 57. cikkben 
hivatkozott adatbázisba.

Indokolás

Kapcsolódik a 32. preambulumbekezdés, a 34a. cikk, a z57. cikk (1) és (2) bekezdésének, 
valamint az 58. cikk (-1) bekezdésének módosításához. Az adatmegosztás teljes körű 
biztosítása végett a kérelmezőnek be kell tekintenie a hatósági nyilvántartásba jelen rendelet 
alkalmazásában korábban lefolytatott tesztekre és kísérletekre vonatkozó információk 
megismerése érdekében 

Módosítás: 115
58. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) Bárki, aki engedélyt kíván kapni egy 
növényvédő szerre, tesztek vagy 
vizsgálatok elvégzése előtt tájékozódik
annak a tagállamnak az illetékes 

(1) Bárki, aki engedélyt kíván kapni egy 
növényvédő szerre, tesztek vagy 
vizsgálatok elvégzése előtt, hivatkozva az 
adatbázis vonatkozó információira, 
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hatóságánál, ahol a kérelmet be kívánja 
nyújtani, hogy az ugyanazt a hatóanyagot, 
ellenanyagot vagy kölcsönhatás-fokozót 
tartalmazó növényvédő szer kapott-e már 
engedélyt abban a tagállamban. Az ilyen 
tájékozódás részét képezi az 54. cikk 
alapján rendelkezésre álló információk 
tanulmányozása is.

tájékoztatja arról annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságát, ahol a kérelmet be 
kívánja nyújtani, hogy az ugyanazt a 
hatóanyagot, ellenanyagot vagy 
kölcsönhatás-fokozót tartalmazó 
növényvédő szer már kapott engedélyt 
abban vagy másik tagállamban. 

Indokolás

Kapcsolódik a 32. preambulumbekezdés, a 34a. cikk, az 54. cikk (1) bekezdésének, az 57. cikk 
(1) és (2) bekezdésének, valamint az 58. cikk (-1) bekezdésének módosításához.

Módosítás: 116
59. cikk, (1) bekezdés

(1) Gerinces állatokon végzett kísérletekkel 
járó tesztek és vizsgálatok nem 
ismételhetők e rendelet céljaira. Bárki, aki 
gerinces állatokon végzett kísérletekkel 
járó teszteket és vizsgálatokat szándékozik 
végezni, mindent megtesz annak 
ellenőrzésére, hogy ezeket a teszteket és 
vizsgálatokat nem végezték-e már el, 
illetve nem kezdeményezték-e.

(1) Gerinces állatokon végzett kísérletekkel 
járó tesztek és vizsgálatok nem 
ismételhetők e rendelet céljaira. Bárki, aki 
gerinces állatokon végzett kísérletekkel 
járó teszteket és vizsgálatokat szándékozik 
végezni, mindent megtesz annak 
ellenőrzésére, hogy ezeket a teszteket és 
vizsgálatokat nem végezték-e már el, 
illetve nem kezdeményezték-e, különösen 
az adatbázisba való betekintés révén.

Módosítás: 117
62. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A növényvédő szerek címkézésének 
meg kell felelnie a 76. cikk (2)
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint 
elfogadott rendeletben lefektetett 
követelményeknek.

(1) A növényvédő szerek címkézésének 
meg kell felelnie a Szerződés 251. 
cikkében hivatkozott eljárás szerint 
elfogadott rendeletben lefektetett 
követelményeknek.

Indokolás

A címkézésre vonatkozó szabályokat a Parlament és a Tanács által alkotott rendeletben kell 
meghatározni.

Módosítás: 118
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62. cikk, (3 a) bekezdés (új)

(3a) Azokat az élelmiszereket, amelyek 
nem felelnek meg a csecsemőknek és 
kisgyermekeknek adható feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerekről és 
bébiételekről szóló 2006. december 5-ei 
2006/125/EK iráyelvnek1, a következő 
címkével kell ellátni “csecsemők és 
kisgyermekek számára nem megfelelő” 
1 HL L 339, 2006.12.06., 16 o.

Indokolás

Azokat az élelmiszereket, amelyek a 2006/125/EK irányelvben meghatározott határértéket 
meghaladóan növényvédő szer maradványt tartalmaznak, jól látható figyelmeztető címkével 
kell ellátni, amely tájékoztatást nyújt erről az információról a végső fogyasztó számára.

Módosítás: 119
63. cikk

(1) Növényvédő szer minden reklámját
kísérnie kell a következő mondatoknak: 
„A növényvédő szereket biztonságosan 
kell használni. Használat előtt a címke és 
a termékinformáció feltétlenül 
elolvasandó.” Ezeknek a mondatoknak a 
reklám egészétől jól elkülönülve kell 
megjelenniük. A „növényvédő szer” 
kifejezés helyett használható a 
terméktípus pontosabb megnevezése, mint 
például gombaölő szer, rovarirtó szer, 
gyomirtó szer.

Növényvédő szereket reklámozni tilos.

2. A reklám nem tartalmazhat olyan 
információkat, amelyek félrevezetőek 
lehetnek az emberek vagy állatok 
egészségére vagy a környezetre jelentett 
lehetséges kockázatokat illetően, mint 
például: „kis kockázatú", „nem 
mérgező”, vagy „ártalmatlan”

Módosítás: 120
64. cikk, (1) bekezdés
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(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, 
forgalmazói és szakmai felhasználói 
nyilvántartást vezetnek az általuk gyártott, 
tárolt vagy felhasznált növényvédő 
szerekről. 

(1) A növényvédő szerek gyártói, szállítói, 
forgalmazói és szakmai felhasználói 
legalább a gyártás vagy a használat 
befejezését követő 10 évig nyilvántartást 
vezetnek az általuk gyártott, tárolt vagy 
felhasznált növényvédő szerekről.

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

Az e nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes 
hatóságok rendelkezésére bocsátják. Az 
arra igényt tartó szomszédok, lakók, 
kiskereskedők vagy vízművek szintén 
betekinthetnek e nyilvántartásokba. Egy 
adott mezőgazdasági termékhez használt 
növényvédő szer engedélyezésére 
vonatkozó valamennyi információt 
rendelkezésre kell bocsátani a kis- és 
nagykereskedők számára növényvédő szer 
-útlevél formájában.

Indokolás

A kis- és nagykereskedők átfogó információkat kértek egy adott növényhez használt 
növényvédőszerekről a nyomon követhetőség elvének jobb végrehajthatósága és a növényvédő 
szer maradvány analizálásának fejlesztése érdekében minőségtanúsítási rendszerükön belül. 
Az elsődleges gyártók kötelesek az e rendelet szerint tárolt adatokat vásárlóik kérésére 
rendelkezésre bocsátani.

Módosítás: 121
64. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) El kell végezni a növényvédő szerek 
gyártóinak nyilvántartásba vételt követő 
ellenőrzését. Értesíteniük kell az illetékes 
hatóságokat bármely lényeges 
információról, és az érintett érdekeltek 
kérésére hozzáférhetővé kell tenniük 
azokat.

Indokolás

A növényvédő szerek gyártóinak felelőssége nem érhet véget az anyag engedélyeztetésével. A 
környezetvédelem biztosítása érdekében, különösen a vízkészleteket illetően fontos, hogy utó-
nyilvántartás ellenőrzés működjön, és hogy ezen információk az illetékes hatóságok és azon 
érintett érdekeltek (pl. vízművek) számára, akik kérik, hozzáférhetők legyenek. Nem a 
kapcsolódó szektoroknak kell foglalkozniuk a hatóanyagok vízi környezetre gyakorolt 
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potenciális negatív hatásaival.

Módosítás: 122
64. cikk, (2) bekezdés

(2) Az engedélyek birtokosai megadják a 
tagországok illetékes hatóságai számára a 
növényvédő szerek eladási mennyiségeire 
vonatkozó összes adatot. 

(2) A növényvédő szerek gyártói 
tájékoztatják az illetékes hatóságot:

- egy adott anyag vagy termék gyártási 
mennyiségéről,
- egy adott anyag vagy termék EU-n belül 
feldolgozókhoz és nagykereskedőkhöz 
szállított mennyiségéről,
- egy adott anyag vagy termék exportált 
mennyiségéről.
Ezen információkat az illetékes hatóságok 
értékelik és nyilvánosságra hozzák.

Indokolás

Fontos garantálni a termékáramlás nyomon követhetőségét. Ez a követelmény statisztikai 
célokat is szolgál, valamint a növényvédő szer használatának értékelését, összhangban a 
növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégiával.

Módosítás: 123
64. cikk, (3) bekezdés

(3) Az (1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazását biztosító végrehajtási 
intézkedések a 76. cikk (3) bekezdésében
hivatkozott eljárás szerint fogadhatók el.

(3) Az (1) és (2) bekezdés egységes 
alkalmazását biztosító végrehajtási 
intézkedések a 76. cikk (3a) bekezdésében
hivatkozott alapos vizsgálattal egybekötött
szabályozási eljárás szerint fogadhatók el.

Indokolás

Jelen módosítás a szövegnek a komitológiára vonatkozó új határozat rendelkezéseivel való 
összhangjának megteremtése miatt szükséges.

Módosítás: 124
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65. cikk, (1) bekezdés

A tagállamok hatósági ellenőrzéseket 
végeznek e rendelet betartatása érdekében. 
Ezeknek az ellenőrzéseknek a tárgyáról és 
eredményeiről a tagállamok jelentést 
készítenek és azt a tárgyévet követő hat 
hónapon belül megküldik a Bizottságnak. 

A tagállamok hatósági ellenőrzéseket 
végeznek e rendelet betartatása érdekében. 
Ezen ellenőrzések magukban foglalják a 
gazdaság ellenőrzését  a használatot 
korlátozó rendelkezések betartásnak 
vizsgálata érdekében. Ezeknek az 
ellenőrzéseknek a tárgyáról és 
eredményeiről a tagállamok jelentést 
készítenek és azt a tárgyévet követő hat 
hónapon belül megküldik a Bizottságnak 

Módosítás: 125
65. cikk, (3) bekezdés
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A 76. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
eljárás szerint elfogadott rendelet 
rendelkezik a növényvédő szerek 
gyártásának, csomagolásának, 
címkézésének, tárolásának, szállításának, 
forgalmazásának, készítésének és 
használatának ellenőrzéseiről. Az említett 
rendelet a 882/2004/EK rendelet 1–13. 
cikkének, 26. cikkének, 27. cikke (1) 
bekezdésének, 27. cikke (4) bekezdése a) 
és b) pontjának és 27. cikke (5)–(12) 
bekezdésének, 28. cikkének, 29. cikkének, 
32–45. cikkének, 51. cikkének, 53. 
cikkének, 54. cikkének, 66. cikkének, 
valamint I., II., III., VI., és VII. 
mellékletének rendelkezéseivel 
egyenértékű rendelkezéseket tartalmaz. 
Tartalmaz továbbá rendelkezéseket a 
mérgezésgyanús esetekről szóló 
jelentéseket és információgyűjtést illetően, 
és részletesen meghatározza az orvosi 
kérésre megadandó információkat.
.

A Szerződés 251. cikkében hivatkozott
eljárás szerint elfogadott rendelet 
rendelkezik a növényvédő szerek 
gyártásának, csomagolásának, 
címkézésének, tárolásának, szállításának, 
forgalmazásának, készítésének és 
használatának ellenőrzéseiről. Az említett 
rendelet a 882/2004/EK rendelet 1–13. 
cikkének, 26. cikkének, 27. cikke (1) 
bekezdésének, 27. cikke (4) bekezdése a) 
és b) pontjának és 27. cikke (5)–(12) 
bekezdésének, 28. cikkének, 29. cikkének, 
32–45. cikkének, 51. cikkének, 53. 
cikkének, 54. cikkének, 66. cikkének, 
valamint I., II., III., VI., és VII. 
mellékletének rendelkezéseivel 
egyenértékű rendelkezéseket tartalmaz. 
Tartalmaz továbbá rendelkezéseket a 
mérgezésgyanús esetekről szóló 
jelentéseket és információgyűjtést illetően, 
és részletesen meghatározza az orvosi 
kérésre megadandó információkat.
.

Indokolás

Az ellenőrzés szabályait a Parlament és a Tanács által alkotott rendeletben kell 
meghatározni.

Módosítás: 126
74. cikk

A Bizottság e rendelet végrehajtása 
érdekében a 76. cikk (2) bekezdésében
hivatkozott eljárás szerint műszaki vagy 
más útmutatókat fogadhat el, illetve 
ilyeneket módosíthat. A Bizottság 
felkérheti a Hatóságot az ilyen útmutatók 
elkészítésére vagy az abban való 
közreműködésre.

A Bizottság e rendelet végrehajtása 
érdekében a 76. cikk (3a) bekezdésében
hivatkozott alapos vizsgálattal egybekötött
szabályozási eljárás szerint műszaki vagy 
más útmutatókat fogadhat el, illetve 
ilyeneket módosíthat. A Bizottság 
felkérheti a Hatóságot az ilyen útmutatók 
elkészítésére vagy az abban való 
közreműködésre.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
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új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 127
75. cikk, (1) bekezdés

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

(1) E rendelet végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtétele a 76. 
cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
szabályozási eljárás szerint történik:

a) a mellékletek módosítása, figyelembe 
véve a jelenlegi tudományos és műszaki 
ismereteket,
b) a hatóanyagokat és növényvédő 
szereket illetően az adatokra vonatkozó, a 
8. cikk (1) bekezdésének b) és c) 
pontjában leírt követelményekről szóló 
rendeletek, figyelembe véve a tudományos 
és műszaki ismereteket, 
c) a növényvédő szerek értékelésének és 
engedélyezésének egységes elveiről szóló, 
a 29. cikk (6) bekezdésében leírt rendelet 
módosítása, figyelembe véve a 
tudományos és műszaki ismereteket, 
e) az e rendelet végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések.

Indokolás

A Bizottság végrehajtó hatáskörrel történő felruházására vonatkozó rendelkezések 
következetes bevezetése a 8., 29., 62. cikk javasolt módosításához.

Módosítás: 128
75. cikk, (2) bekezdés

(2) A 76. cikk (2) bekezdésében
hivatkozott eljárás szerint a Bizottság 
rendeletet fogad el, amely tartalmazza a 
91/414/EGK irányelv I. mellékletében 
található hatóanyag-jegyzéket. Az ott 
szereplő hatóanyagok úgy tekintendők, 
mint e rendelet szerint jóváhagyott 
anyagok.

(2) A 76. cikk (3a) bekezdésében
hivatkozott alapos vizsgálattal egybekötött 
szabályozási eljárás szerint a Bizottság 
rendeletet fogad el, amely tartalmazza a 
91/414/EGK irányelv I. mellékletében 
található hatóanyag-jegyzéket. Az ott 
szereplő hatóanyagok úgy tekintendők, 
mint e rendelet szerint jóváhagyott 
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anyagok. 

Indokolás

Jelen módosítás a szövegnek a komitológiára vonatkozó új határozat rendelkezéseivel való 
összhangjának megteremtése miatt szükséges.

Módosítás: 129
76. cikk, (3a) bekezdés(új)

(3a) Ahol jelen bekezdésre történik 
hivatkozás, az 5a. cikk (1) és (4) 
bekezdését, és a 1999/468/EK határozat 7. 
cikkét alkalmazni kell, figyelemmel a 
határozat 8. cikkében foglalt 
rendelkezésekre.

Indokolás

Ez a módosítás azért szükséges, hogy összhangba hozza a szöveget a komitológiára vonatkozó 
új határozat rendelkezéseivel.

Módosítás: 130
I. Melléklet

Melléklet törölve

Indokolás
A javasolt zónarendszer félrevezető, mert olyan zónákra hivatkozik, amelyek nem 
rendelkeznek viszonylagosan hasonló mezőgazdasággal, növényvédelemmel és környezeti 
feltételekkel. A javasolt rendszer aláássa a nemzeti engedélyezést, és nincs összhangban az 
arányosság és a szubszidiaritás elvével, mert éppen azt akadályozza, amit felgyorsítani 
szükséges, mégpedig a döntéshozatali eljárást. Ezek a célkitűzések elérhetők a kölcsönös 
elismerés rendszerének módosításával és a zónák elhagyásával.

Módosítás: 131
II. Melléklet, 2.1 pont

2.1 A 7. cikk (1) bekezdésének előírásai 
csak akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a 
benyújtott dosszié alapján az engedélyezés 
legalább egy tagállamban várhatóan 

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

lehetséges lesz az adott hatóanyagot 
tartalmazó legalább három növényvédő 
szerre, annak teljes körű reprezentatív 
használatára.

Módosítás: 132
II. Melléklet, 3.6. pont

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

3.6.1. Adott esetben ADI (megengedett 
napi bevitel), AOEL (megengedett 
munkahelyi terhelés) és ARfD (akut 
referenciadózis) értékeket kell 
megállapítani. Ilyen értékek 
meghatározásakor megfelelő, legalább 
100-as nagyságú biztonsági ráhagyást kell 
alkalmazni, figyelembe véve a hatások 
típusát és súlyosságát, a lehetséges 
együttes hatásokat valamint a népesség 
adott csoportjainak, úgymint a várandós, 
szoptatós anyák, az embriók, a 
méhmagzatok, a csecsemők, a 
kisgyermekek és gyermekek
érzékenységét,. 

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

3.6.2. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyagok és a növényvédő 
szerek adatait, valamint más rendelkezésre 
álló információkat és adatokat illetően, 
beleértve a tudományos szakirodalomi 
szemléket is, az ilyen adatokra vonatkozó 
követelményeknek megfelelően elvégzett 
felső szintű genotoxicitási tesztek 
értékelése alapján a hatóanyag nincs a 
67/548/EGK irányelv rendelkezései alapján 
1.,2. vagy 3. kategóriájú mutagénként 
besorolva, illetve nem kell ilyenként 
besorolni. 

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

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

alapján a hatóanyag nincs a 67/548/EGK 
irányelv rendelkezései alapján 1., 2. vagy 
3. kategóriájú rákkeltő anyagként 
besorolva, illetve nem kell ilyenként 
besorolni. 

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

3.6.4. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyagok és a növényvédő 
szerek adatait, valamint más rendelkezésre 
álló információkat és adatokat illetően 
beleértve a tudományos szakirodalomi 
szemléket is, az ilyen adatokra vonatkozó 
követelményeknek megfelelően elvégzett 
szaporodásgátló hatást vizsgáló tesztek 
értékelése alapján a hatóanyag nincs a 
67/548/EGK irányelv rendelkezései alapján 
1., 2.vagy 3. kategóriájú szaporodásgátló 
anyagként besorolva, illetve nem kell 
ilyenként besorolni. 

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

3.6.5. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha közösségi vagy nemzetközileg 
elfogadott vizsgálati iránymutatások vagy 
más rendelkezésre álló információk és 
adatok – beleértve a tudományos irodalmi 
szemléket is – szerint történt értékelése 
alapján az anyag nem tekinthető emberre 
nézve valószínűsíthetően toxikológiailag 
szignifikáns mértékben endokrin-romboló 
tulajdonságúnak, ideértve azokat az 
eseteket, amikor  ezen hatás az 
embrionális/magzati élet alatt és/vagy 
gyermekkorban valószínűsíthető, 
megfelelően figyelembe véve a potenciális 
együttes hatásokat.
3.6.6. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha értékelése alapján, vagy más 
rendelkezésre álló információk és adatok 
alapján, beleértve a tudományos 
szakirodalomi szemléket is, az anyag nem 
tekinthető emberre nézve
neurotoxikológiai és immunotoxikológiai 
tulajdonságúnak, figyelembe véve azt, ha 
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ezen hatása az embrionális/magzati élet 
alatt és/vagy gyermekkorban jelentkezik, 
éppúgy mint a valószínű együttes 
hatásokat.

Indokolás
Az elővigyázatosság elve alapján kivett krónikus egészségi hatásokra vonatkozó kritériumot a 
kockázati értékelés, és nem a vizsgálati értékelés szintjén kell meghatározni, mivel  a 
„javasolt reális feltétel” nem meghatározható fogalom. Más kivett kritériumok szintén 
kizárják a kockázat értékelési stratégiát, pl. a „nagyon nehezen lebomló, biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó” (vPvB) anyagokra vonatkozó kritérium.

A CRM növényvédő szereket, amelyek három kategóriába vannak besorolva, addig nem lehet 
jóváhagyni, amíg tudományos eredmények nem igazolják, hogy nincs potenciális rákkeltő, 
toxikus vagy mutagén hatásuk. 

Módosítás: 133
II. Melléklet, 3.7.1. pont, bevezető rész, valamint a) és b) pont

3.7.1. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha nem tekinthető a környezetben 
nehezen lebomló szerves 
szennyezőanyagnak.

3.7.1. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha sem a hatóanyag, sem annak 
anyagcsereterméke vagy maradványa nem 
tekinthető a környezetben nehezen lebomló 
szerves szennyezőanyagnak.

A környezetben nehezen lebomló szerves 
szennyezőanyag fogalommeghatározása a 
következő:

A környezetben nehezen lebomló szerves 
szennyezőanyag fogalommeghatározása a 
következő:

a) Nehezen lebomló anyag: a) Nehezen lebomló anyag:

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

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

ii. bizonyított, hogy a hatóanyag 
egyébként elegendő mértékben nehezen 
lebomlónak tekintendő.

b) Biológiai felhalmozódás: b) Biológiai felhalmozódás:

i. bizonyított, hogy vízi élőlényekben az 
anyag biológiai koncentrálódási tényezője 
vagy biológiai felhalmozódási tényezője 
nagyobb mint 5000, vagy ilyen adatok 
hiányában a log Ko/w megoszlási 
hányadosa nagyobb mint 5,

i. bizonyított, hogy vízi élőlényekben az 
anyag biológiai koncentrálódási tényezője 
vagy biológiai felhalmozódási tényezője 
nagyobb mint 2000, vagy ilyen adatok 
hiányában a log Ko/w megoszlási 
hányadosa nagyobb mint 5, 
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ii. bizonyított, hogy a vegyi anyag más 
szempontból kockázatot jelent, mint 
például nagyfokú biológiai felhalmozódás 
a megcélzottól különböző fajokban, vagy 
nagy toxicitás vagy ökotoxicitás, és

ii. bizonyított, hogy a vegyi anyag más 
szempontból kockázatot jelent, mint 
például nagyfokú biológiai felhalmozódás 
a megcélzottól különböző fajokban, vagy 
nagy toxicitás vagy ökotoxicitás, vagy
iii. Az élő organizmusok vizsgálati adatai 
alapján a hatóanyag biológiailag 
felhalmozódó tulajdonsága elegendő 
mértékűnek tekintendő; vagy

Indokolás

A három POP (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok) kritériumnak 
egyenként kivett kritériumnak kell lennie. Ezen kritériumok nem lehetnek túlszabályozottak a 
veszélyeztetettségre vonatkozó kalkulációk, más feltételek vagy értékelések által a Stockholmi 
Egyezmény D Mellékletének megfelelően.

Módosítás: 134
II. Melléklet, 3.7.2. pont, bevezetés, első albekezdés

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

3.7.2. Hatóanyag csak akkor hagyható 
jóvá, ha a hatóanyag, és annak 
anyagcsereterméke vagy maradványa sem
tekinthető nehezen lebomló, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező (PBT) anyagnak.

Indokolás

A Bizottság javaslatának kritériumai a REACH-ből származnak, és bár e kritériumok 
meghatározottsága már a REACH keretében is elismert, azok felülvizsgálata 1 éven belül 
esedékes. A PBT és vPvB anyagokra vonatkozó REACH kritériumok olyan merevek, hogy még 
az olyan jól ismert PBT anyagok, mint a perzisztens organikus szennyezőanyagokról szóló 
Stockholmi Egyezményben felsoroltak, sem azonosíthatóak. Azon Egyezmény rendelkezéseivel 
összhangban fontos megengedni az egyenértékű bizonyítékok alkalmazását a feleletválasztós 
teszteredmények mellett, amelyek gyakran nem állnak rendelkezésre vagy nem is 
alkalmazhatóak.

Módosítás: 135
II. Melléklet, 3.7.2.1. pont

A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha:

A hatóanyag teljesíti a nehezen lebomló 
anyag kritériumát, ha bizonyított, hogy:

- tengervízben felezési ideje több mint 60 - tengervízben felezési ideje több mint 60 
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nap, vagy nap, vagy
- édesvízben vagy torkolati vízben felezési 
ideje több mint 40 nap, vagy 

- édesvízben vagy torkolati vízben felezési 
ideje több mint 40 nap, vagy 

- tengeri üledékben felezési ideje több mint 
180 nap, vagy 

- tengeri üledékben felezési ideje több mint 
180 nap, vagy

- édesvíz, vagy torkolati víz üledékében 
felezési ideje több mint 120 nap, vagy 

- édesvíz, vagy torkolati víz üledékében 
felezési ideje több mint 120 nap, vagy

- talajban a felezési ideje több mint 120 
nap 

- talajban a felezési ideje több mint 120 
nap

A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő 
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
alapján történik.

A környezetben való nehéz lebomlás 
értékelése a kérelmező által ismertetendő 
megfelelő körülmények között gyűjtött, 
rendelkezésre álló felezésidő-adatok 
alapján történik.

Akkor is teljesíti a nehezen lebomló anyag 
kritériumát, ha bizonyított, hogy a 
hatóanyag egyébként elegendő mértékben 
nehezen lebomlónak tekintendő.

Indokolás

Lásd a 3.7.2. pont módosításának indokolását.

Módosítás: 136
II. Melléklet, 3.7.2.2. pont, második (a) albekezdés (új)

Akkor is teljesíti a biológiailag 
felhalmozódó anyag kritériumát, ha 
bizonyított hogy, más fajokban is nagy 
mértékben biológiailag felhalmozódó 
anyag, és az élő organizmusok vizsgálati 
adatai alapján a hatóanyag biológiailag 
felhalmozódó tulajdonsága elegendő 
mértékűnek tekintendő.

Indokolás

Lásd a 3.7.2. pont módosításának indokolását.

Módosítás: 137
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II. Melléklet, 3.7.2.3. pont, második franciabekezdés

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

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

Módosítás: 138
II. Melléklet, 3.7.3. pont, bevezető rész, első albekezdés

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

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

Indokolás

A Bizottság javaslatának kritériumai a REACH-ből származnak, és bár e kritériumok 
meghatározottsága már a REACH keretében is elismert, azok felülvizsgálata 1 éven belül 
esedékes. A PBT és vPvB anyagokra vonatkozó REACH kritériumok olyan merevek, hogy még 
az olyan jól ismert PBT anyagok, mint a perzisztens organikus szennyezőanyagokról szóló 
Stockholmi Egyezményben felsoroltak, sem azonosíthatóak. Azon Egyezmény rendelkezéseivel 
összhangban fontos megengedni az egyenértékű bizonyítékok alkalmazását a feleletválasztós 
teszteredmények mellett, amelyek gyakran nem állnak rendelkezésre vagy nem is 
alkalmazhatóak.

Módosítás: 139
II. Melléklet, 3.7.3.1. pont

A hatóanyag teljesíti a nagyon nehezen 
lebomló anyag kritériumát, ha:

A hatóanyag teljesíti a nagyon nehezen 
lebomló anyag kritériumát, ha bizonyított, 
hogy:

- édesvízben vagy torkolati vízben a 
felezési ideje több mint 60 nap, vagy 

- édesvízben vagy torkolati vízben a 
felezési ideje több mint 60 nap, vagy 

- tengervíz, édesvíz, vagy torkolati víz 
üledékében a felezési ideje több mint 180 
nap, vagy

- tengervíz, édesvíz, vagy torkolati víz 
üledékében a felezési ideje több mint 180 
nap, vagy

- talajban a felezési ideje több mint 180 
nap 

- talajban a felezési ideje több mint 180 
nap

Akkor is teljesíti a nagyon nehezen 
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lebomló anyag kritériumát, ha bizonyított, 
hogy a hatóanyag elegendően nagy 
mértékben nehezen lebomlónak 
tekintendő.

Indokolás

Lásd a 3.7.3. pont módosításának indokolását.

Módosítás: 140
II. Melléklet, 3.7.3.2. pont, első (a) és első (b) albekezdés (új)

A biológiai felhalmozódás értékelése a vízi 
fajokon mért biokoncentrációs adatokon 
alapul. Édesvízi és tengervízi fajokon mért 
adatok egyaránt felhasználhatók. 
Akkor is teljesíti a biológiailag nagy 
mértékben felhalmozódó anyag 
kritériumát, ha bizonyított, hogy más 
fajokban is biológiailag nagyon nagy 
mértékben felhalmozódó anyag, és az élő 
organizmusok vizsgálati adatai alapján a 
hatóanyag biológiailag felhalmozódó 
tulajdonsága elegendő mértékűnek 
tekintendő.

Indokolás

Lásd a 3.7.3. pont módosításának indokolását.

Módosítás: 141
II. Melléklet, 3.8.2. pont

3.8.2. Hatóanyag csak akkor tekinthető 
úgy, hogy megfelel a 4. cikknek, ha 
közösségi vagy nemzetközileg elfogadott 
vizsgálati iránymutatások szerint történt 
értékelése alapján az anyag nem tekinthető 
a megcélzott organizmusoktól különböző 
organizmusokra nézve toxikológiailag 
szignifikáns mértékben endokrin-romboló 
tulajdonságúnak, kivéve ha a növényvédő 

3.8.2. Hatóanyag csak akkor tekinthető 
úgy, hogy megfelel a 4. cikknek, ha 
közösségi vagy nemzetközileg elfogadott 
vizsgálati iránymutatások, valamint más 
rendelkezésre álló információk és adatok 
– beleértve a tudományos szakirodalomi 
szemléket is – szerint történt értékelése 
alapján az anyag nem tekinthető a 
megcélzott organizmusoktól különböző 
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szerben lévő ilyen hatóanyag hatásai a 
használat javasolt reális feltételei mellett a 
megcélzott organizmusoktól különböző 
organizmusokra nézve elhanyagolhatók.

organizmusokra nézve valószínűsíthetően
toxikológiailag szignifikáns mértékben 
endokrin-romboló tulajdonságúnak. 

Indokolás

Az elővigyázatossági alapelv alapján a krónikus hatásokra vonatkozó megfelelőségi 
kritériumok nem alapulhatnak kizárólag kockázatértékelésen, márcsak azért sem, mert nincs 
kötelező erejű meghatározása a „használat javasolt reális feltételei”-nek. E bekezdést 
összhangba kell hozni a hatóanyagoknak az emberi egészség tekintetében megállapított 
jóváhagyási feltételeivel, azaz az értékelés eredménye mellett „más rendelkezésre álló 
adatokat és információkat” is figyelembe kell venni.

Módosítás: 142
II. Melléklet, 3.8.2a. pont (új)

3.8.2a. Hatóanyag csak akkor tekinthető 
úgy, hogy megfelel a 4. cikknek, ha 
mérgező hatása méhekre nézve kevesebb 
mint 50 veszélyességi hányados. (HQ).

Indokolás

A méhekre gyakorolt mérgező hatást is figyelembe kell venni a jóváhagyási eljárás során. A 
veszélyességi hányados (HQ) nagyon hasznos mérőszám a méhekre gyakorolt mérgező hatás 
számítása során, és ezért a kockázatelemzés során kifejezetten figyelembe kell venni.

Módosítás: 143
II. Melléklet, 3.9. pont 

Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, ha 
adott esetben a szermaradék fogalma 
meghatározható a kockázatelemzés és a 
rendelet betartatásának céljaira.

Hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, ha a 
szermaradék fogalma meghatározható, és 
általánosan használt analitikai 
módszerekkel kimutatható a 
kockázatelemzés és a rendelet 
betartatásának céljaira.

Indokolás

E módosítás két dimenziót emel e cikkbe. Először is minden jóváhagyott növényvédő szernek 
rendelkeznie kell residue meghatározással. Másodszor, az általános laboratóriumi 
felszerelésnek alkalmasnak kell lennie a minden anyag maradékainak azonosítására és 
mértékének meghatározására a piacon, amely helyzet jelenleg még nem áll fenn. Az általános 
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laboratóriumi felszerelés száznál csak éppen több anyag azonosítására alkalmas, míg sokkal 
több olyan anyag van a piacon, amely jelenleg „láthatatlan” a végrehajtás és az ellenőrzés 
szempontjából .

Módosítás: 144
II. Melléklet, 3.9a. pont (új)

3.9a. A táplálékláncra gyakorolt hatások 
Egy hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, 
ha tudományosan elfogadott kockázat 
értékelési módszertan alapján a fejlett 
élőlények táplálékláncára gyakorolt 
hatása elfogadhatónak tekinthető, és a 
jóváhagyott hatóanyag ökológiai 
rendszeren mért hatásának csökkentése és 
a kiegyenlítése erre a célra kidolgozott 
rendszeren keresztül megvalósul.
.

Indokolás

Számos növényvédő szer rendelkezik közvetett hatással az ökoszisztémára, pl. tápláléklánci 
hatások útján (csökkenő madárpopuláció az agrár-ökoszisztémákban a prédarovarok masszív 
irtása miatt). E hatások felmérhetőek a következőkben leírt tudományos módszertan 
felhasználásával: Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): Farmland biodiversity and the 
footprint of agriculture (A gazdasági földterület biodiverzitása és a mezőgazdaság hatása). 
Science, 315, 381-384.  

Módosítás: 145
II. Melléklet, 4. pont

Hatóanyag akkor hagyható jóvá a 24. cikk 
szerinti potenciálisan helyettesíthető 
anyagként, ha:

Hatóanyag akkor minősíthető a 24. cikk 
szerinti potenciálisan helyettesíthető 
anyagnak, ha bármelyik feltételt teljesíti az 
alábbiak közül:

- a megengedett napi bevitel (ADI), a 
megengedett munkahelyi terhelés (AOEL) 
és az akut referenciadózis (ARfD) értékei 
jelentősen kisebbek mint a jóváhagyott 
hatóanyagok többségének ilyen értékei,

- a megengedett napi bevitel (ADI), a 
megengedett munkahelyi terhelés (AOEL) 
és az akut referenciadózis (ARfD) értékei
kisebbek mint a jóváhagyott hatóanyagok 
többségének ilyen értékei, figyelembe véve 
a lakókat, a helyszínen tartózkodókat, és a 
legérzékenyebb népességcsoportokat,

- teljesít kettőt azon kritériumok közül, - teljesít egyet azon kritériumok közül, 



PE 388.326v01-00 82/89 PR\662101HU.doc

Külső fordítás

HU

melyek szükségesek ahhoz, hogy nehezen 
lebomló, biológiailag felhalmozódó és 
mérgező anyagnak (PBT) minősüljön,

melyek szükségesek ahhoz, hogy nehezen 
lebomló, biológiailag felhalmozódó és 
mérgező anyagnak (PBT) minősüljön,

- alkalmas a talajvíz kioldására,
- a kritikus hatások jellege, a használati 
szokásokkal és a terhelési módokkal 
együtt aggodalomra okot adó helyzetet 
teremt még akkor is, ha nagyon szigorú 
kockázatkezelési intézkedéseket 
alkalmaznak (mint például bonyolult 
egyéni védőfelszerelés vagy nagyon nagy 
védőzóna),

- a kritikus hatások jellege azokkal a 
tulajdonságokkal együtt, amelyek 
növelhetik a nagyon szigorú 
kockázatkezelési intézkedéseket (mint 
például bonyolult egyéni védőfelszerelés 
vagy nagyon nagy védőzóna), 
aggodalomra okot adó helyzetet teremt,

- értékelése alapján, valamint más 
rendelkezésre álló információk és adatok 
alapján, beleértve a tudományos 
szakirodalomi szemléket is a felnőttekre, 
vagy az emberi fejlődés szakaszaira nézve 
potenciális endokrin-romboló, 
neurotoxikológiai és immunotoxikológiai 
tulajdonsággal rendelkezik,

- jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket.

- jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket.

Indokolás

A bizonyítottan endokrin-romboló, neurotoxikológiai és immunotoxikológiai tulajdonsággal 
rendelkező anyagokat nem szabad jóváhagyni. Az ilyen tulajdonsággal lehetségesen, de nem 
egyértelműen bizonyítottan rendelkező anyagokat, különösen, ha a kockázat fejlesztés során 
lép fel,  potenciálisan helyettesíthető anyagként kell kezelni. Különös figyelmet kell fordítani a 
fejlesztési neurotoxikus hatásokra.

Módosítás: 146
IIa. Melléklet (új)

IIa. Melléklet
Azoknak a hatóanyagoknak a jegyzéke, 
amelyek jóváhagyottak a növényvédő 
szerekben

Indokolás

A jóváhagyott anyagoknak a rendelet mellékletében való felsorolását meg kell tartani.
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Módosítás: 147
III. Melléklet, cím

Azoknak a segédanyagoknak a jegyzéke, 
amelyek nem lehetnek növényvédő 
szerekben

Azoknak a segédanyagoknak,
ellenanyagoknak és kölcsönhatás-
fokozóknak a jegyzéke, amelyek 
jóváhagyottak a növényvédő szerekben

Indokolás

A kölcsönhatásfokozók hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. Ezért 
azoknak jóváhagyás alá kell esniük és pozitív listán kell szerepelniük.

Módosítás: 148
IV. Melléklet, 1. pont

A tagállamok potenciálisan helyettesíthető 
anyagként jóváhagyott hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szer 
engedélykérelmének értékelésekor 
összehasonlító értékelést végeznek

A tagállamok egy növényvédő szer 
engedélykérelmének értékelésekor 
összehasonlító értékelést végeznek. Ebben 
a folyamatban kiemelt jelentőséget kell 
tulajdonítani a potenciálisan 
helyettesíthető anyagként jóváhagyott 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő 
szereknek. 

Egy növényvédő szer engedélyezésének 
alternatív növényvédő szer javára történő 
elutasítása vagy visszavonása (a 
továbbiakban: helyettesítés) 
mérlegelésekor az alternatív növényvédő 
szernek a tudományos és műszaki 
ismeretek fényében jelentősen kisebb 
kockázatot kell jelentenie az egészségre 
vagy a környezetre. Alternatív növényvédő 
szer értékelése úgy történik, hogy 
igazolódjon az, hogy a megcélzott 
organizmus tekintetében a másik szerhez 
hasonló hatással használható-e úgy, hogy 
nem jár jelentős gazdasági vagy gyakorlati 
hátrányokkal a felhasználóra nézve 

Egy növényvédő szer engedélyezésének 
alternatív növényvédő szer javára történő 
elutasítása vagy visszavonása (a 
továbbiakban: helyettesítés) 
mérlegelésekor az alternatív növényvédő 
szernek a tudományos és műszaki 
ismeretek fényében jelentősen kisebb 
kockázatot kell jelentenie az egészségre 
vagy a környezetre. Alternatív növényvédő 
szer értékelése úgy történik, hogy 
igazolódjon az, hogy a megcélzott 
organizmus tekintetében a másik szerhez 
hasonló hatással használható-e úgy, hogy 
nem jár jelentős gazdasági vagy gyakorlati 
hátrányokkal a felhasználóra nézve.

Engedélyezés elutasításának vagy 
visszavonásának további feltételei:

Engedélyezés elutasításának vagy 
visszavonásának további feltételei:

a) helyettesítés csak akkor alkalmazható, 
ha a hatóanyagok kémiai sokfélesége 
megfelelő ahhoz, hogy a lehető legkisebbre 

a) helyettesítés csak akkor alkalmazható, 
ha adott esetben a hatóanyagok kémiai 
sokfélesége, vagy a gazdálkodással és 
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csökkenjen az a veszély, hogy a megcélzott 
organizmusokban rezisztencia alakul ki,

növényvédelemmel kapcsolatos módszerek 
és gyakorlatok megfelelőek ahhoz, hogy a 
lehető legkisebbre csökkenjen az a veszély, 
hogy a megcélzott organizmusokban 
rezisztencia alakul ki,

b) csak olyan hatóanyagok 
helyettesíthetők, amelyek engedélyezett 
növényvédő szerben felhasználva 
jelentősen nagyobb kockázatot jelentek az 
emberi egészségre vagy a környezetre,

b) valamennyi hatóanyag helyettesíthető, 
amely engedélyezett növényvédő szerben 
felhasználva nagyobb kockázatot jelentek 
az emberi egészségre vagy a környezetre.

c) helyettesítés csak akkor alkalmazható, 
ha – amennyiben erre szükség volt –
gyakorlati használatból származó 
tapasztalatokat lehetett szerezni, ha 
ilyenek még nem álltak rendelkezésre.

Indokolás
Még a potenciálisan helyettesíthető anyagokat nem tartalmazó termékeket sem kell 
jóváhagyni a tagállamnak, ha vannak a piacon biztonságosabb alternatívák. A tagállamokat 
fel kell jogosítani arra, hogy túllépjenek a potenciálisan helyettesíthető anyagok jelenlegi EU 
listáján, ha ezt a az emberi egészség és a környezet védelme érdekében kívánják. Az 
összehasonlító értékelésben és a helyettesítésben ugyanakkor elsőbbséget kell biztosítani a 
potenciálisan helyettesíthető anyagoknak.
Az összehasonlító értékelés során figyelembe kell venni a növénygazdálkodás és a 
növényvédelem nem vegyi módszereit és gyakorlatait.

Módosítás: 149
IV. Melléklet, 2. pont

A kockázatok közötti jelentős különbséget 
eseti alapon az illetékes hatóság állapítja 
meg. Figyelembe kell venni a hatóanyag 
tulajdonságait, és a népesség különböző 
alcsoportjait (szakmai vagy nem 
szakmabeli felhasználó, járókelő, dolgozó, 
lakos, különösen érzékeny csoportok vagy 
fogyasztók) az élelmiszeren, takarmányon, 
vízen vagy környezeten keresztül 
közvetlenül vagy közvetve érő lehetséges 
hatásokat. Figyelembe kell venni más 
tényezőket is, mint például a használati 
korlátozások szigorúságát és az előírt 
egyéni védőfelszereléseket.

A kockázatok – különösen az egészségi 
kockázatok – közötti jelentős különbséget, 
eseti alapon az illetékes hatóság állapítja 
meg, figyelembe véve az ismert 
kummulatív és szinergikus hatásokat.
Figyelembe kell venni a hatóanyag 
tulajdonságait, és a népesség különböző 
alcsoportjait (szakmai vagy nem 
szakmabeli felhasználó, járókelő, dolgozó, 
lakos, különösen érzékeny csoportok vagy 
fogyasztók) az élelmiszeren, takarmányon, 
vízen vagy környezeten keresztül 
közvetlenül vagy közvetve érő lehetséges 
hatásokat. 

A környezetet illetően a kockázatok közötti A környezetet illetően, figyelembe véve az 
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jelentős különbségnek tekintendő, ha a 
különböző hatóanyagokra a PEC 
(Predicted Environmental Concentration –
becsült koncentráció a környezetben) és a 
PNEC (Predicted No-effect Concentration 
– az a becsült koncentráció, amelyben az 
anyag még éppen nem gyakorol hatást a 
környezetre) értékeik között az arány 
legalább tízszeres.

ismert kummulatív és szinergikus 
hatásokat, a kockázatok közötti jelentős 
különbségnek tekintendő, ha a különböző 
hatóanyagokra a PEC (Predicted 
Environmental Concentration – becsült 
koncentráció a környezetben) és a PNEC 
(Predicted No-effect Concentration – az a 
becsült koncentráció, amelyben az anyag 
még éppen nem gyakorol hatást a 
környezetre) értékeik között az arány 
legalább háromszoros.

Indokolás

A növényvédő szerek együttes hatásait is figyelembe kell venni. 
A PEC és a PNEC közötti 10-szeres érték szükségtelenül korlátozná azon anyagok számát, 
amelyek potenciálisan helyettesíthetőek.
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INDOKOLÁS

Háttér

A 6. Környezetvédelmi Cselekvési Program elfogadásával az Európai Parlament, az Európai 
Bizottság és a Tanács elismerte, hogy a növényvédő szerek emberi egészségre és környezetre 
gyakorolt hatását tovább kell csökkenteni. Hangsúlyozzák továbbá, hogy szükséges a 
növényvédő szerek környezetet kevésbé terhelő alkalmazása, valamint síkra száll amellett, 
hogy a teljes megvalósítás két síkon történjen, és megvalósuljon a hatályos jogszabályi keret 
megfelelő felülvizsgálata, illetve létrejöjjön egy tematikus stratégia a növényvédő szerek 
fenntartható felhasználására vonatkozóan. 

Az előadó véleménye szerint jelen bizottsági javaslatnak, amely a 91/414 irányelv még tartó 
felülvizsgálatának eredménye, a 6. Környezetvédelmi Cselekvési Program indokolásaihoz 
kell igazodnia. A célnak továbbá annak kellene lennie, hogy megvalósítsák a jövőre irányuló 
és visszatekintő, az ember és a környezet kockázataira és veszélyeire vonatkozó értékelési 
stratégiák aktuális felismeréseit, valamint kapcsolódást teremtsenek más politikákkal. 

Célkitűzés

A 6. Környezetvédelmi Cselekvési Program előírásainak valamint a peszticidek fenntartható 
felhasználására vonatkozó tematikus stratégiának megfelelően a rendeletnek biztosítania kell 
az emberi egészség és a környezet védelmének magas szintjét. 
Az előadó véleménye szerint ezért a Közösségi Szerződés (152. cikke (4) bekezdésének b) 
pontját, valamint 175. cikkét kell alapul venni, és a szennyezésmegelőzés elvét kell 
figyelembe venni más érdekek előtt.  

Összefüggések

Az előadó véleménye szerint a határozattervezetben egyértelműbben kell kiemelni a más 
politikákkal való kapcsolódásokat. Így biztosítható, hogy a rendelet ne álljon ellentmondásban 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló irányelv 
(2000/60/EK) céljaival és minőségi követelményeivel, valamint a rokon irányelvekkel. Ez 
rendszeres felülvizsgálatokkal biztosítható.
Az állatvédelem alapelveit szintén alkalmazni kell a hatóanyagok és a termékek vizsgálatának 
keretében. Ez a gerinces állatokon végzett kísérletek minimálisra csökkentése mellett azt is 
jelenti, hogy az alternatív tesztek alkalmazásáról szóló tudományos tanulmányokat 
koordináltan összegyűjtik és szabadon rendelkezésre bocsátják.  

A helyettesítés elve és összehasonlító értékelés

Az előadó szerint nem lehet lemondani az idevágó jogi aktusokban, különösen a REACH és a 
biocid irányelvben foglalt elvek követéséről, valamint elkerülhetetlennek tartja, hogy 
bevezessék a peszticidek kockázatainak és az általuk okozott veszélyek csökkentését szolgáló 
helyettesítés elvét és az összehasonlító értékelést, mivel a kockázatok csökkentésére 
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vonatkozó intézkedések betartását a peszticidek gyakorlati alkalmazása során a földeken nem 
lehet kielégítő módon ellenőrizni.  
A helyettesítés során nemcsak a problémás hatóanyagokat kellene kevésbé aggályos 
hatóanyagokra cserélni, hanem ugyanilyen mértékben alternatív nem kémiai védekezési vagy 
megelőzési módszereket is figyelembe kellene venni a növényvédelemben. Ez megfelel a 
Tematikus Stratégia alapelvének, amely szerint a kémiai – szintetikus peszticidek 
alkalmazásától való függőséget csökkenteni kell a mezőgazdaságban. 
Ezen célok elérése érdekében meg kellene könnyíteni, hogy a termékeket természetes 
biológiai ellenőrzésnek − például a mikroorganizmusok, vírus- és feromonkészítmények 
vizsgálata − vessék alá. Az idevágó kutatási projektek lezárása után ezeknek az anyagoknak 
nem jelen rendelet hatálya alá kellene esniük, hanem külön kellene szabályozni azokat. 

A továbbiakban a „jó szakmai gyakorlatra“ és a „peszticidek szakszerű kezelésére“ vonatkozó 
meghatározásokban és intézkedésekben megfelelő módon be kell vezetni ebben a rendeletben 
a Tematikus Stratégia céljait, amelyek a kártevők integrált kezelésére irányulnak és arra, hogy 
az integrált növényvédelemre vonatkozó követelményeket kötelezően bevezessék a 
mezőgazdaságban. Ezeknek az útmutatásoknak 2014 helyett már 2012-ben kötelező részét 
kellene képeznie az engedélyezési eljárásnak. 

Zónák szerinti engedélyezés 

Az előadó a rendelet célkitűzései alapján a zónák létrehozását és a peszticid termékek ennek 
megfelelő, zónák szerinti engedélyezését nem tartja célravezetőnek, ezt a kezdeményezést 
szembenállónak tartja a Közösségi Szerződés 5. cikkével és a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló irányelvvel. 
Egyrészt az Európai Unió felosztása önkényes zónákra nem felel meg semmilyen ökológiai 
vagy természeti térre vonatkozó kritériumnak. Ez zónahatárok bevezetéséhez vezet, amelyek 
például a Mosel bal és jobb partját különböző „jogi területekre“ osztják. A 
kockázatértékelésnek és –kezelésnek kisebb differenciált természeti terekhez és a talaj -
éghajlati feltételekhez kellene igazodnia. Ezen felül minden tagállamnak meg kellene őriznie 
annak a lehetőségét, hogy a számára alapul szolgáló, védelmet biztosító szabványok alapján 
túllépjen a közösségi normán vagy döntéseket hozzon a termékek engedélyezését illetően, 
hogy megvalósítsa a nemzeti peszticid cselekvési tervekben, az egészségügyi programokban 
vagy a környezetvédelmi intézkedésekben meghatározott célokat. Továbbá minden tagállam 
számára biztosítani kellene azt a döntési szabadságot, hogy az engedélyezésekről speciális 
nemzeti feltételeken alapuló hasznossági vizsgálat alapján döntsön.
Ezért az előadó azt javasolja, hogy az önkényes zónabeosztások helyett maradjon meg a 
nemzeti engedélyek kölcsönös elismerésének elve, a tagállamoknak ugyanakkor lehetőségük 
legyen nemzeti és regionális specifikációra a szubszidiaritás elvének értelmében.

Érzékeny csoportok

Az előadó alapvetően szükségesnek tartja, hogy a célokat a társadalom leggyengébb és 
legérzékenyebb megvédendő csoportjaihoz igazítsák. Ezek a gyermekek, az embrió és főtusz, 
az állapotos nők és szoptató anyák mellett más olyan érzékeny csoportok mint a szakmai 
felhasználók, lakosok, sérülékeny és beteg személyek. Minden vizsgálati és döntési 
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stratégiának igazodnia kell ehhez, figyelembe véve az aktuális tudományos felismeréseket.
A szermaradékok recens vizsgálata elsősorban zöldség és gyümölcs esetében a kisgyermekek 
táplálkozásáról szóló 2006/215 irányelvben meghatározott határérték akár kétszázszoros 
túllépését mutatja. A magas peszticidtartalom által, különösen a kisgyermeki fejlődésben 
kiváltott neurológiai károsodásokat a tudományos irodalomban elrettentő egyértelműséggel 
mutatták be (többek között alacsonyabb intelligencia-hányados gyermekek esetében). Ezek az 
eredmények riasztóak. A Közösség megerősítette erőfeszítéseit az elhízás leküzdésére és az 
egészséges táplálkozás támogatására. Abszurd lenne, ha a túl magas peszticidtartalom miatt 
kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanának. Az engedélyezés gyakorlatának és a 
címkézésnek ezekhez az érzékeny csoportokhoz kell igazodnia.

A tudomány aktuális állása 

A politikai és adminisztratív döntéseknek mindig a tudomány aktuális állásán kell alapulniuk. 
Ezért szükséges minden hatóanyag engedélyének rendszeres felülvizsgálata. Ezen felül döntő 
jelentőségűek a felülvizsgálat és a felügyelet alapvető feltételei, mint például a hatóanyagok 
és metabolitjainak kielégítően érzékeny és megvalósítható analitikus bizonyíthatósága minden 
releváns környezeti médiumban vagy az összes megpályázott alkalmazási terület 
adatkatalógusaiban. A legnagyobb mértékben biztosítani kell a szabad hozzáférést a 
tudományos felismerésekhez, adatokhoz és jelentésekhez. Az anyagok nyomon követéséből 
származó felismeréseknek az engedélyezési döntések egy rugalmas, az adott esetre vonatkozó 
felülvizsgálatához kellene vezetniük, például akkor, ha az élelmiszerekben, a talajvízbe kerülő 
anyagokban stb. a szermaradékok meghatározott maximális mennyiségét ismételten túllépik. 
Az engedélyezéshez való visszacsatolás megvalósítása érdekében az előadó szükségesnek 
tartja, hogy vezessenek be egy kötelező engedélyezés utáni felülvizsgálatot, mivel a jelenlegi 
felülvizsgálat során rendszerint nem próbálnak ki minden, a gyakorlatban alkalmazott 
hatóanyagot, fontos metabolitot vagy segédanyagot.
Ezen felül figyelembe kell venni, hogy a peszticideket gyakran keverékekben alkalmazzák és 
a termékekben és a környezeti médiumokban többszörösen visszamaradó szerként és vegyes 
szennyeződésként is jelen vannak. Az engedélyezési vizsgálat során az aktuális ismeretek 
birtokában figyelembe kell venni a lehetséges kombinációs hatásokat. Ha fennáll annak a 
gyanúja, hogy additív vagy szinergetikus hatások léphetnek fel, még a biztos felismerések 
hiányában is fel kellene lépni a kockázatokkal szemben megelőző kockázatkezelési 
intézkedésekkel. 

Kizárási kritériumok

Mivel sok múltbeli példa megmutatta, hogy a veszélyes anyagokkal történő expozíciók a 
szigorú korlátozások ellenére nem zárandók ki teljesen, ezért a kizárási kritériumokat az 
anyag tulajdonságainak alapján kell meghatározni annak érdekében, hogy már korán meg 
tudják akadályozni az emberi egészségre vagy a környezetre potenciálisan gyakorolt 
elfogadhatatlan hatásokat. Ezt az alapelvet kell alkalmazni azokra az anyagokra, amelyek 
hosszú életűek illetve a környezetben, élőlényekben vagy a táplálkozási láncban 
felszaporodhatnak, amelyek rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatással 
rendelkeznek, valamint a hormonális, neurotoxikus vagy immuntoxikus hatású anyagokra. 



PR\662101HU.doc 89/89 PE 388.326v01-00

Külső fordítás

HU

Emellett a megelőző környezet- és egészségvédelemnek megfelelően a jelenlegi javaslatnál 
szigorúbb kritériumokat kellene megállapítani.

Átláthatóság és verseny

Az előadó lényegesnek tartja, hogy az engedélyezéstől kezdve az alkalmazáson át a 
felhasználásig a lehető legnagyobb mértékű legyen az átláthatóság. Ezért az interneten 
nyilvánosságra kell hozni az engedélyezett hatóanyagokra vonatkozó információkat valamint 
az engedélyezési eljárásokból és a szermaradványok felügyeletéből származó, a fogyasztók 
számára lényeges információkat (pl. ökotoxikológiai adatokat). A peszticidek felhasználására 
vonatkozó adatok megőrzésére javasolt előíráson túl az előadó javasolja, hogy hozzanak létre 
egy peszticid jogosítványt, amellyel biztosítani tudják az élelmiszerláncban a nagyobb 
átláthatóságot és nyomon követhetőséget. Ezáltal a kereskedelemben is támogatják az 
egészséges élelmiszerek versenyét, hiszen a felhasználóknak a táplálkozási lánc végén joguk 
van tudni, milyen növényvédő szereket használtak fel az élelmiszerek előállítása során. 
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