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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

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

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

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

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

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

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

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

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



PR\663468HU.doc 3/13 PE388.460v01-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................12



PE388.460v01-00 4/13 PR\663468HU.doc

HU



PR\663468HU.doc 5/13 PE388.460v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0778),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0457/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

1. módosítás
1. cikk cím

A rendelet tárgya és hatálya A rendelet tárgya, hatálya és célja

2. módosítás
1. cikk(2) bekezdés második franciabekezdés

– a mezőgazdaságban használt növényvédő 
szerek éves mennyisége a II. melléklet 
szerint.

– a felhasznált növényvédő szerek éves 
mennyisége a II. melléklet szerint.
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3. módosítás
1. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A statisztikák különösen az alábbi 
célokat szolgálják:
- a peszticidek fenntartható használatáról 
szóló tematikus stratégia végrehajtása és 
értékelése,
- harmonizált nemzeti és közösségi 
kockázati mutatók kidolgozása, a 
növényvédő szerek használatánál 
megfigyelhető tendenciák meghatározása, 
valamint a nemzeti cselekvési tervek 
hatékonyságának értékelése a peszticidek 
fenntartható használatának elérését célzó 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló .../.../EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek 
megfelelően1,
- az anyagok forgalmának nyilvántartása a 
növényvédő szerek gyártása, kereskedelme 
és használata során.
_______
1 (COM(2006)0373)

Indokolás

A statisztikák bizonyos, a közösségi jog által meghatározott célokat szolgálnak. Ezenfelül a 
meglévő adatokat ahhoz is fel kell használni, hogy a növényvédő szerekben található anyagok 
mozgását követhetővé tegyék, és ezáltal adott esetben kitűnjön az illegális termékek 
használata.

4. módosítás
3. cikk (1) bekezdés elsőtől harmadik franciabekezdés

felmérések,

– a szállítókra alkalmazandó, a forgalomba 
hozott növényvédő szerekre vonatkozó 
jelentési kötelezettségek; a szakmai és a nem 
szakmai felhasználásra jól 
megkülönböztethető engedélyek 
használhatók,

– a szállítókra alkalmazandó, a forgalomba 
hozott növényvédő szerekre vonatkozó 
jelentési kötelezettségek; a szakmai és a nem
szakmai felhasználásra jól 
megkülönböztethető engedélyek 
használhatók; különösen a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 



PR\663468HU.doc 7/13 PE388.460v01-00

HU

XXX/.../EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 64. cikkének (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségek1,

– a szakmai felhasználókra alkalmazandó, a 
növényvédő szerek felhasználására 
vonatkozó nyilvántartáson alapuló jelentési 
kötelezettségek;

– a szakmai felhasználókra alkalmazandó, a 
növényvédő szerek felhasználására 
vonatkozó nyilvántartáson alapuló jelentési 
kötelezettségek; különösen az XXX/.../EK
rendelet 64. cikkének (1) bekezdése szerinti 
kötelezettségek,
felmérések,
______
1 (COM(2006)0388)

Indokolás

A gazdák egyéb dokumentációs és adatgyűjtési kötelezettségekkel való kétszeres megterhelését 
el kellene kerülni, és ésszerű esetben más forrásokat kellene előtérbe helyezni. A 
felméréseknél a tagállamoknak biztosítaniuk kellene a szakértői ellenőrzést.

5. módosítás
3. cikk (1a) bekezdés (új)

1a. A tagállamok az 1. cikk szerint közlik az 
általuk választott adatgyűjtési módszert a 
Bizottságnak, amely az 5. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban jóváhagyja az adatgyűjtési 
módszert.

Indokolás

Az adatok közösségi szintű kompatibilitásának és összehasonlíthatóságának biztosítása 
érdekében a Bizottságnak engedélyeznie kellene a tagállam hatósága által választott 
adatgyűjtési módszert.

6. módosítás
3. cikk (1b) bekezdés (új)

1b. A tagállamok biztosítják, hogy
- a növényvédő szerek gyártói, valamint
- a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláért, illetve behozataláért felelős 
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piaci szereplők
évente jelentést nyújtsanak be az illetékes 
hatóságok részére az alábbiakról:
- milyen mennyiségben állítanak elő egy 
meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert,
- milyen mennyiségben szállítanak az 
Európai Unióban működő feldolgozó 
vállalatok vagy nagykereskedők számára 
egy meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert,
- milyen mennyiségben exportálnak egy 
meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert.
Az illetékes hatóságok kiértékelik ezeket az 
információkat, és adott esetben az 
adatfeldolgozást követően – bizonyos 
információk bizalmas jellegének 
figyelembevételével – közzéteszik azokat. 

Indokolás

A gyártóknak és a forgalomba hozatalért felelős piaci szereplőknek a forgalomba hozott, 
illetve exportált mennyiségekre vonatkozó jelentési kötelezettsége az adatnyilvántartás egyik 
fontos eleme, és ezért e rendelet alapszövegében kifejezetten meg kell említeni.  

7. módosítás
3. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A tagállamok biztosítják, hogy az 
összegyűjtött adatokat egy szakértői csoport 
dolgozza fel, illetve egészségügyi és 
környezeti hatásaik tekintetében értékeli 
azokat. Ezeket az eredményeket közzéteszik 
az Interneten.

Indokolás

Az XXX irányelvben (...... COM (2006) 373 végleges) előírt nemzeti cselekvési tervekért 
felelős tagállami hatóságoknak a statisztikai adatokat szakaszerűen kellene feldolgozniuk, és 
adott esetben a nemzeti cselekvési terveket hozzá kellene igazítaniuk a megfigyelt 
tendenciákhoz. 



PR\663468HU.doc 9/13 PE388.460v01-00

HU

8. módosítás
6. cikk (1) bekezdés

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia keretében értékeli a 
benyújtott adatok minőségét, a 
vállalkozásokra háruló terheket és a 
statisztikák hasznosságát.

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia keretében – különös 
tekintettel az 1. cikkben említett 
célkitűzésekre – értékeli a benyújtott adatok 
minőségét és összehasonlíthatóságát, a 
vállalkozásokra háruló terheket és a 
statisztikák hasznosságát.

Indokolás

A Bizottság jelentésében egyértelműen ki kell emelni a statisztikák hasznosságát a 
jogszabályban előírt feladatok tekintetében.

9. módosítás
I. melléklet cím

A növényvédő szerek forgalomban lévő
hozatalára vonatkozó statisztikák.

A növényvédő szerek előállítására és
forgalomba hozatalára vonatkozó 
statisztikák

Indokolás

Az előállított mennyiségekre vonatkozó adatrögzítést is bele kell foglalni.

10. módosítás
I. melléklet 2a. szakasz (új)

2a. SZAKASZ
Jelentési kötelezettség

növényvédő szerek gyártói, valamint a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláért, 
illetve behozataláért felelő piaci szereplők 
évente jelentést nyújtanak be az illetékes 
hatóságok részére az alábbiakról:
- milyen mennyiségben állítanak elő egy 
meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert,
- milyen mennyiségben szállítanak az 
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Európai Unióban működő feldolgozó 
vállalatok vagy nagykereskedők számára 
egy meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert,
- milyen mennyiségben exportálnak egy 
meghatározott hatóanyagot vagy egy 
meghatározott növényvédő szert.

11. módosítás
I. melléklet 5. szakasz (2) bekezdés

2. A tagállamok az első referencia-időszakot 
követően minden naptári évre vonatkozóan 
szolgáltatnak adatokat.

2. A tagállamok az első referencia-időszakot 
követően minden naptári évre vonatkozóan 
szolgáltatnak adatokat, és azokat közzéteszik 
az Interneten.

Indokolás

Elő kell írni az adatok tagállamok általi közzétételét.

12. módosítás
I. melléklet 6. szakasz (3) bekezdés

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

A második referenciaévre vonatkozó jelentés 
tartalmazza a forgalomba hozott, 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági célú 
– különösen a közlekedésügyben, a városi 
zöld területeken és a magán terülteken 
felhasznált – növényvédő szerekben 
található, a III. mellékletben felsorolt 
anyagok főcsoportjainak a teljes 
mennyiséghez viszonyított arányaira 
vonatkozó durva becslést. A becsléseket 
ötévente meg kell újítani. A becsléseket 
ötévente meg kell újítani.

Indokolás

Figyelembe kell venni a növényvédő szerek nem mezőgazdasági célú felhasználását. Ennek 
során tekintetbe kell venni az arányosság alapelvét.

13. módosítás
II. melléklet 1. szakasz (1) bekezdés
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1. A statisztikák kiterjednek a növényvédő 
szereknek az egyes tagállamokban történő 
mezőgazdasági felhasználására.

1. A statisztikák kiterjednek a növényvédő 
szereknek az egyes tagállamokban történő 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági célú, 
szakmai felhasználására. 

Indokolás

Figyelembe kell venni a növényvédő szerek nem mezőgazdasági célú felhasználását. Ezért az 
alkalmazási kört a szakmai felhasználókra – mint kertészeti hivatalok, közútépítők és vasutak 
– is ki kell terjeszteni.

14. módosítás
II. melléklet 5. szakasz (5) bekezdés

5. Az adatokat minden ötéves időszak 
végétől számított 12 hónapon belül kell 
továbbítani a Bizottságnak.

5. Az adatokat minden ötéves időszak 
végétől számított 12 hónapon belül kell 
továbbítani a Bizottságnak és közzé kell 
tenni az Interneten.

Indokolás

Elő kell írni az adatok tagállamok általi közzétételét.
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INDOKOLÁS

A növényvédő szerekre vonatkozó statisztikáról szóló bizottsági javaslat közvetlenül 
kapcsolódik a néhány hónappal korábban benyújtott, „a peszticidek fenntartható használatáról 
szóló tematikus stratégiához”. A javaslat célja a növényvédő szerek forgalmazására és 
használatára vonatkozó nemzeti statisztikák európai szintű harmonizációja. Ennek olyan 
szinten kell megtörténnie, hogy lehetővé váljon a növényvédő szerek használatára vonatkozó 
hiteles adatok gyűjtése, valamint középtávon az e termékek használatával összefüggő 
környezeti és egészségügyi kockázatok és terhelések csökkentése.

1. Összehasonlítható adatminőség

A harmonizáció fő célja valamennyi tagállamtól megfelelő és összehasonlítható adat gyűjtése 
közösségi szintű, hasznos statisztikák készítése érdekében. A cél megvalósulásának érdekében 
a tagállamoknak (a 3. cikkben) az eltérő forrásokból származó különböző elsődleges adatok 
egyesítésének módjaiban engedélyezett rugalmasságot ellensúlyozni kell az adatgyűjtési 
rendszerről szóló tagállamok általi javaslat Bizottságon keresztüli kötelező elfogadásával 
(lásd 5. módosítási javaslat).

2. Az adatgyűjtés megkettőzésének elkerülése

Az előadó nézete szerint ezzel kapcsolatban szükség van arra, hogy elkerüljék a felmérések és 
adatgyűjtések átfedéseit, amely még több terhet róna a szakmai felhasználókra. Az Európai 
Parlament és a Tanács által jelenleg tárgyalt tematikus stratégiával foglalkozó jogalkotási 
javaslatok egyedi rendelkezéseket tartalmaznak a növényvédő szerek használatáról képet adó 
adatok megőrzésére, valamint a gyártók forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatására 
vonatkozóan (lásd elsősorban a tervezett peszticid-engedélyezési rendelet 64. cikkét; COM 
(2006) 0388). Ezeket a rendelkezéseket az itt előírt statisztikai adatnyilvántartás során 
kifejezetten figyelembe kell venni.

Ezenfelül az integrált növényvédelemnek – de az olyan magán minőségigazgatási 
rendszereknek is, mint az EurepGAP/GlobalGAP – is fontos elemét jelentik a hasonló 
nyilvántartási rendelkezések. Az üzemekről már rendelkezésre álló és ezen előírások szerint 
feldolgozott adatok felhasználásával először is egy statisztikai felmérést kellene végezni, 
amelynek során ügyelni kell arra, hogy ez a csoport nem képviseli a mezőgazdasági üzemek 
összességének reprezentatív átlagát.

A felmérés alapjául az előállított és forgalomba hozott növényvédő szerekre vonatkozóan a 
gyártók és a forgalmazók által az illetékes hatóságoknak benyújtandó adatoknak kellene 
szolgálniuk. Tekintettel a lehetőség szerint harmonizált európai adatgyűjtésre, ehhez nem 
elegendő az, hogy a végrehajtási rendelkezésekben meghatározzák e piaci szereplők jelentési 
kötelezettségét (az engedélyezési rendelet 64. cikkében előírtak szerint). A jelentési 
kötelezettséget e rendeletben lehetőleg pontosan kell megfogalmazni, mivel az e termékek 
használatára vonatkozó adatgyűjtés tekintetében alapadatokkal szolgál (lásd a II. melléklet 1. 
szakaszát).

3. A nem-mezőgazdasági felhasználás bevétele a rendelet hatálya alá
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Az előadó nézete szerint nem indokolt kizárni az e rendelet alkalmazási köréből a növényvédő 
szerek nem mezőgazdasági felhasználását. Amíg a magán célú – pl. a kiskertekben történő –
felhasználás tekintetében valóban csupán forgalmazási adatokat lehet gyűjteni, addig a 
hivatásos, de akár a nagyobb terülteket átfogó felhasználókra (mint kommunális szolgáltatók, 
herbicid használata a köz- és vasutakon) az adatmegőrzés és adatgyűjtés tekintetében 
ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint a mezőgazdasági felhasználókra.

4. Az összegyűjtött adatok teljes körű felhasználása

Az összegyűjtött adatokat nemzeti és közösségi szinten oly módon kell felhasználni, hogy 
azok a tematikus stratégia végrehajtásához a lehető legnagyobb mértékben járuljanak hozzá. 
Az előadó ezért azt javasolja, hogy az összegyűjtött adatokat egy szakértői csoport dolgozza 
fel, illetve értékelje azokat egészségügyi és környezeti hatásaik tekintetében. Ezek a szakértői 
csoportok a nemzeti cselekvési tervért felelős hatóságok alá tartoznának és egy európai szintű 
hálózatot alkotnának.

Az előállított és forgalomba hozott növényvédő szerekre vonatkozó adatokat is oly módon 
kell felhasználni, hogy azok ne csak a peszticid használatra vonatkozó felmérések alapját 
képezzék, hanem ezzel egyidejűleg a hatóságok részére kiindulópontot adjanak a 
termékmozgásokkal kapcsolatos ellenőrzéshez. Ehhez elegendő lenne, ha átláthatóvá tennék a 
kereskedelmi forgalmat a nagy fogyasztókig, illetve a szárazföldi kereskedelem tekintetében. 
Különös tekintettel az iparág állítása szerint az illegális importtermékekkel kapcsolatban 
egyre fokozódó problémára, a növényvédőszer-ágazatban az anyagok forgalmának 
nyilvántartása hasznos eszköznek bizonyulna az illetékes hatóságok számára, ami a javasolt 
adatgyűjtés tekintetében egyértelmű többletértéket teremtene.


