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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 módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 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 Tanács közös álláspontjáról a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikákról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2006)0778)1 kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

Módosítás 1

A Tanács közös álláspontja
Cím

A Tanács közös álláspontja Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS …/2008/EK RENDELETE
(…)
a növényvédő szerekre vonatkozó 
statisztikáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS …/2008/EK RENDELETE
(…)
a peszticidekre vonatkozó statisztikákról

Or. en

Indokolás

A „peszticidek” kifejezésre történő kiigazítás a rendelet egészében.
                                               
1 Elfogadott szövegek 2008.3.12., P6_TA(2008)0091.
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Módosítás 2

A Tanács közös álláspontja
1 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2002. július 22-i 1600/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat elismerte, 
hogy a peszticideknek, különösen a 
mezőgazdaságban használt növényvédő 
szerekből származóaknak, az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
hatását tovább kell csökkenteni. A 
határozat hangsúlyozta, hogy szükség van 
a peszticidek fenntarthatóbb használatának 
elérésére, valamint szorgalmazta a 
kockázatok jelentős mértékű átfogó 
csökkentését és a szükséges 
növényvédelemmel összhangban lévő 
peszticidhasználatot.

(1) A hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2002. július 22-i 1600/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat elismerte, 
hogy a peszticideknek, különösen a 
mezőgazdaságban használt peszticideknek
az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt hatását tovább kell csökkenteni. 
A határozat hangsúlyozta, hogy szükség 
van a peszticidek fenntarthatóbb 
használatának elérésére, valamint 
szorgalmazta a kockázatok jelentős 
mértékű átfogó csökkentését és a szükséges 
növényvédelemmel összhangban lévő 
peszticidhasználatot.

Or. en

Indokolás

Össze kell hangolni a statisztikai rendeletet és a peszticidek fenntartható használatának 
kereteit meghatározó irányelvet, amely utóbbi szintén a „peszticidek” kifejezést használja 
hatályának meghatározása céljából.

Az első olvasatbeli módosítás visszaállítása (a „peszticidek” kifejezésre történő kiigazítás a 
rendelet egészében).

Módosítás 3

A Tanács közös álláspontja
4 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) Mivel a biocid termékek forgalomba 
hozataláról szóló, 1998. február 16-i 
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatásai csak jóval 2006 után, a 

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

biocid termékekben használt hatóanyagok 
első értékelésének lezárását követően 
lesznek érzékelhetők, jelenleg sem a 
Bizottság, sem pedig a legtöbb tagállam 
nem rendelkezik elegendő ismerettel és 
tapasztalattal ahhoz, hogy a biocidokra 
vonatkozó további intézkedéseket 
javasoljon. E rendelet hatálya ezért a 
peszticidek forgalomba hozataláról szóló, 
…-i …/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá tartozó 
növényvédő szerekre korlátozódik, 
amelyekre vonatkozóan már nagy 
adatgyűjtési tapasztalat áll rendelkezésre. 
Adott esetben azonban a Bizottságnak e 
rendelet III. mellékletébe bele kell 
foglalnia a [növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló,] …/…/EK 
rendeletben is szereplő anyagokat 
tartalmazó biocid termékek használatát. A 
későbbiekben, amikor a 98/8/EK 
irányelvben előírt első jelentés közzétételét 
követően elégséges tapasztalat áll 
rendelkezésre, a Bizottságnak ki kellene 
terjesztenie e rendelet hatályát a releváns 
biocid termékek használatára és ennek 
érdekében fel kell tüntetnie ezen 
anyagokat a III. mellékletben.

Or. en

Indokolás

A hatály tisztázása a 9., 12. és 14. módosításra való tekintettel.

Az első olvasatbeli 33. módosítás visszaállítása.

Módosítás 4

A Tanács közös álláspontja
5 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) A Bizottságnak a növényvédő szerek
értékesítésére és felhasználására vonatkozó 

(5) A Bizottságnak a peszticidek
értékesítésére és felhasználására vonatkozó 
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adatgyűjtéssel kapcsolatos többéves 
tapasztalata azt mutatja, hogy a közösségi 
szintű statisztikáknak a forgalomba 
hozatali szakaszból és a felhasználóktól 
történő gyűjtéséhez harmonizált módszerre 
van szükség. Emellett a pontos kockázati 
mutatók kiszámítására irányuló, a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia szerinti célkitűzéseket 
figyelembe véve a statisztikáknak a 
hatóanyagra lebontva kell készülniük.

adatgyűjtéssel kapcsolatos többéves 
tapasztalata azt mutatja, hogy a közösségi 
szintű statisztikáknak a forgalomba 
hozatali szakaszból és a felhasználóktól 
történő gyűjtéséhez harmonizált módszerre 
van szükség. Emellett a pontos kockázati 
mutatók kiszámítására irányuló, a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló 
tematikus stratégia szerinti célkitűzéseket 
figyelembe véve a statisztikáknak a 
hatóanyagra lebontva kell készülniük.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás visszaállítása (a „peszticidek” kifejezésre történő kiigazítás a 
rendelet egészében).

Módosítás 5

A Tanács közös álláspontja
6 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás
Az első olvasatbeli módosítás részleges visszaállítása (a „peszticidek” kifejezésre történő 
kiigazítás a rendelet egészében). 

A kompromisszum elérése érdekében a hatálynak a „előállítás” kifejezés beillesztésével 
történő kiterjesztéséről szóló első olvasatbeli módosítás nem került újra előterjesztésre.



PR\764334HU.doc 9/26 PE418.367v01-00

HU

Módosítás 6

A Tanács közös álláspontja
7 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás
Az első olvasatbeli 3. módosítás visszaállítása.

Módosítás 7

A Tanács közös álláspontja
9 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(9) Biztosítani kell a bizalmas, gazdasági 
szempontból értékes adatok szükséges 
védelmét, többek között az adatok 
megfelelő összevonásával a közzétételkor.

(9) Az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottságának (UNECE) a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló 1998. június 25-i 
egyezménye (Aarhusi Egyezmény) szerinti 
kötelezettségek megfelelő figyelembe 
vételével biztosítani kell a bizalmas, 
gazdasági szempontból értékes adatok 
szükséges védelmét, többek között az 
adatok megfelelő összevonásával a 
közzététel során.
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Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 30. módosítás visszaállítása.

Módosítás 8

A Tanács közös álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(10) Az összehasonlítható eredmények 
biztosítása érdekében a növényvédő 
szerekre vonatkozó statisztikákat az e 
rendelet mellékleteiben meghatározottak 
szerint a megadott lebontásban, a 
megfelelő formában és a referenciaév 
végétől számított meghatározott 
időtartamon belül kell elkészíteni.

(10) Az összehasonlítható eredmények 
biztosítása érdekében a peszticidekre
vonatkozó statisztikákat az e rendelet 
mellékleteiben meghatározottak szerint a 
megadott lebontásban, a megfelelő 
formában és a referenciaév végétől 
számított meghatározott időtartamon belül 
kell elkészíteni.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás visszaállítása (a „peszticidek” kifejezésre történő kiigazítás a 
rendelet egészében).

Módosítás 9

A Tanács közös álláspontja
13 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(13) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a 
növényvédő szerek forgalomba hozatalára 
és felhasználására vonatkozó közösségi 
statisztika rendszeres előállítása közös 
keretének létrehozását a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 
az közösségi szinten jobban 
megvalósítható, a Közösség intézkedéseket 
hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt 

(13) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a 
peszticidek forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó közösségi 
statisztika rendszeres előállítása közös 
keretének létrehozását a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 
az közösségi szinten jobban 
megvalósítható, a Közösség intézkedéseket 
hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt 
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szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket.

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás visszaállítása (a „peszticidek” kifejezésre történő kiigazítás a 
rendelet egészében).

Módosítás 10

A Tanács közös álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) E rendelet létrehozza a növényvédő 
szerek forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó közösségi 
statisztikák rendszeres készítésének közös 
kereteit.

(1) E rendelet létrehozza a peszticidek
forgalomba hozatalára és felhasználására 
vonatkozó közösségi statisztikák 
rendszeres készítésének közös kereteit.

Or. en

Indokolás

Össze kell hangolni a statisztikai rendeletet és a peszticidek fenntartható használatának 
kereteit meghatározó irányelvet, amely utóbbi szintén a „peszticidek” kifejezést használja 
hatályának meghatározása céljából. 

A kompromisszum elérése érdekében a hatálynak a „előállítás” kifejezés beillesztésével 
történő kiterjesztéséről szóló első olvasatbeli módosítás nem került újra előterjesztésre.

Az első olvasatbeli 6. módosítás részleges visszaállítása.
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Módosítás 11

A Tanács közös álláspontja
1 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

- az I. mellékletnek megfelelően 
forgalomba hozott növényvédő szerek éves 
mennyisége,

- az I. mellékletnek megfelelően 
forgalomba hozott peszticidek éves 
mennyisége,

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 7. módosítás részleges visszaállítása. 

A kompromisszum elérése érdekében a hatálynak a „előállítás” kifejezés beillesztésével 
történő kiterjesztéséről szóló első olvasatbeli módosítás nem került újra előterjesztésre.

Módosítás 12

A Tanács közös álláspontja
1 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

- a II. mellékletnek megfelelően a 
mezőgazdaságban használt növényvédő 
szerek éves mennyisége.

- a II. mellékletnek megfelelően a 
mezőgazdaságban használt peszticidek
éves mennyisége.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 8. módosítás részleges visszaállítása.
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Módosítás 13

A Tanács közös álláspontja
1 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Ami a biocideket illeti, a statisztikák 
kizárólag a 98/8/EK irányelv V. 
mellékletében meghatározott 14–19. 
terméktípusokhoz tartozó, forgalomba 
hozott biocid termékek éves mennyiségére 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A hatály tisztázása, szintén a 2., 9. és 14. módosításra való tekintettel.

A kompromisszum elérése érdekében a biocidekre vonatkozó hatály a „forgalomba hozott 
biocid termékekre” korlátozódik (az első olvasatban szereplő „előállított” helyett).

Az első olvasatbeli módosítás részleges visszaállítása.

Módosítás 14

A Tanács közös álláspontja
1 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A statisztikák és más vonatkozó adatok 
különösen a peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
…-i …/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 14. cikke szerinti célokat 
szolgálják.

(3) A statisztikák és más vonatkozó adatok 
különösen a peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
…-i …/…/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 4. és 14. cikke szerinti 
célokat szolgálják.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 10. módosítás részleges visszaállítása. A 4. cikk a nemzeti cselekvési 
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tervekre vonatkozik.

Módosítás 15

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

a) „növényvédő szer”: az …/…/EK 
rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében 
említett növényvédő szerek,

a) „peszticidek”:

– [a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról szóló] …/…/EK rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott
növényvédő szerek;

– a 98/8/EK irányelvben meghatározott, 
annak az V. mellékletében megállapított 
14–19. terméktípusba tartozó biocid 
termékek;

Or. en

Indokolás

Mivel a „növényvédő szerek” kifejezés helyébe az egész rendeletben a „peszticidek” kifejezés 
lép, pontosítani kell, hogy mire vonatkoznak a peszticidek.

A hatály tisztázása, szintén a 2., 9. és 12. módosításra való tekintettel.

Az első olvasatbeli 34. módosítás visszaállítása.

Módosítás 16

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

- a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalára vonatkozó kötelezettségek;; 
különösen a …/…/EK rendelet 67. cikke 
szerinti kötelezettségek,

- a 3. cikk (1b) bekezdésében ismertetett, a
forgalomba hozott peszticidekre vonatkozó 
jelentéstételi kötelezettségek; a …/…/EK 
rendelet 67. cikke szerinti kötelezettségeket 
alapul véve,
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Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 13. és 15. módosítások részleges visszaállítása. 

A kompromisszum elérése érdekében a „peszticidgyártókról, kereskedőkről és importőrökről” 
szóló első olvasatbeli módosítás nem került újra előterjesztésre. A rendeletnek a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 67. cikkére történő utalás mellett azonban fontos 
jelentéstételi kötelezettséget is előírni – mivel a 67. cikk csupán nyilvántartási kötelezettséget 
szab meg. A rendeletben a növényvédő szerek forgalomba hozatalával kapcsolatos 
nyilvántartásra vonatkozó rendelkezés elfogadásával semmi akadálya annak, hogy ezekről az 
egyébként is összegyűjtött adatokról jelentés és értékelés készüljön.

Módosítás 17

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

- a hivatásos felhasználókra alkalmazandó, 
a növényvédő szerek felhasználására 
vonatkozó nyilvántartáson alapuló 
kötelezettségek; különösen a …/…/EK 
rendelet 67. cikke szerinti kötelezettségek,

- a hivatásos felhasználókra alkalmazandó, 
a peszticidek felhasználására vonatkozó 
nyilvántartáson alapuló jelentéstételi
kötelezettségek; a …/…/EK rendelet 67. 
cikke szerinti kötelezettségeket alapul 
véve,

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 13. és 15. módosítások részleges visszaállítása. 

A rendeletnek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 67. cikkére történő utalás 
mellett azonban fontos jelentéstételi kötelezettséget is előírni – mivel a 67. cikk csupán 
nyilvántartási kötelezettséget szab meg. A rendeletben a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalával kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó rendelkezés elfogadásával semmi 
akadálya annak, hogy ezekről az egyébként is összegyűjtött adatokról jelentés és értékelés 
készüljön.
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Módosítás 18

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1a) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében közlik az általuk választott 
adatgyűjtési módszert a Bizottsággal, 
amely az 6. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
jóváhagyja az adatgyűjtési módszert.

Or. en

Indokolás

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

Az első olvasatbeli 14. módosítás visszaállítása.

Módosítás 19

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
peszticidek forgalomba hozataláért felelős 
piaci szereplők évente jelentést nyújtanak 
be az illetékes hatóságok számára arról, 
hogy milyen mennyiségben hoznak 
forgalomba egy meghatározott 
hatóanyagot vagy egy meghatározott 
peszticidet. 
Az illetékes hatóságok kiértékelik ezeket 
az információkat, és adott esetben 
bizonyos információk bizalmas jellegének 
megőrzése érdekében történő szerkesztést 
követően közzéteszik azokat.

Or. en
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Indokolás

Az első olvasatbeli 15. módosítás részleges visszaállítása.

A kompromisszum elérése érdekében az előállításról, szállításról és exportról szóló első 
olvasatbeli módosítás nem került újra előterjesztésre. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a 
peszticidek forgalomba hozói éves jelentéseket nyújtsanak be. A növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló rendeletnek a nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó 67. cikke 
elfogadásával semmi akadálya annak, hogy ezekről az egyébként is összegyűjtött adatokról 
jelentés és értékelés készüljön.

Módosítás 20

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Az első olvasatbeli módosítás visszaállítása.

Módosítás 21

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a)A tagállamok biztosítják, hogy az 
összegyűjtött adatokat az illetékes nemzeti 
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hatóságok és a meglévő tanácsadó 
testületeik megfelelő értékelés 
elkészítésére használják fel az egyes 
nemzeti cselekvési tervek céljainak 
megfelelően a [peszticidek fenntartható 
használatának elérésére irányuló 
közösségi fellépés keretének 
létrehozásáról szóló] …/…/EK irányelv 4. 
cikkében foglaltak értelmében. Ezen 
értékelést közzéteszik az interneten, 
figyelembe véve az üzleti szempontból 
érzékeny információk bizalmas jellegét és 
az adatvédelmi kötelezettségeket. 

Or. en

Indokolás

A nemzeti cselekvési tervekről szóló első olvasatbeli 31. módosítás visszaállítása. 

A peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv 4. cikkének elfogadásából 
szükségszerűen következik a nemzeti szintű értékelés előírása.

Módosítás 22

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 4 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A titoktartási okokból a Bizottság 
(Eurostat) a III. mellékletben 
meghatározott kémiai osztályok vagy 
termékkategóriák szerint összevonja az 
adatokat azok közzétételét megelőzően, 
figyelemmel a bizalmas adatoknak az 
egyes tagállamok szintjén történő 
védelmére. A 322/97/EK rendelet 15. 
cikkének megfelelően a bizalmas adatokat 
a nemzeti hatóságok és a Bizottság 
(Eurostat) kizárólag statisztikai célokra 
használhatja fel.

4. A titoktartási okokból a Bizottság 
(Eurostat) a III. mellékletben 
meghatározott kémiai osztályok vagy 
termékkategóriák szerint összevonja az 
adatokat azok közzétételét megelőzően, 
figyelemmel a bizalmas adatoknak az 
egyes tagállamok szintjén történő 
védelmére, valamint az üzleti szempontból 
érzékeny információk titkos jellegére és az 
adatvédelmi kötelezettségekre. A 
322/97/EK rendeletnek megfelelően a 
bizalmas adatokat a nemzeti hatóságok és a 
Bizottság (Eurostat) kizárólag e rendelet 
céljaira használhatja fel.

Or. en
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Indokolás

A bizalmas adatok kezelését nem csak a közzététellel összefüggésben kell szabályozni; azt is 
meg kell határozni, hogy az adatokat a rendeltetési céltól eltérő célra nem szabad 
felhasználni. A közös állásponthoz képest egyértelműbb, az „e rendelet (1. cikkben 
meghatározott) céljaira” történő hivatkozás.

Az első olvasatbeli 18. módosítás visszaállítása.

Módosítás 23

A Tanács közös álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban elfogadja az adattovábbítás 
megfelelő technikai formáját.

(1) A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban elfogadja az adattovábbítás 
megfelelő technikai formáját, valamint (az 
I. melléklet 6. szakasza és a II. melléklet 
6. szakasza értelmében) meghatározza a 
tagállamok által benyújtandó minőségi 
jelentések formátumát és tartalmát.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott bizottsági javaslat visszaállítása.

Módosítás 24

A Tanács közös álláspontja
5 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja az anyagok 
III. mellékletben foglalt harmonizált 
besorolását annak érdekében, hogy az 
megfeleljen a …/…/EK rendelet 78. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
elfogadott jegyzékét érintő változásoknak. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 

(3) A Bizottság kiigazíthatja a III. 
mellékletben meghatározott, 
nyilvántartásba foglalandó anyagok 
jegyzékét és azok termékkategóriák és 
kémiai osztályok szerinti besorolását. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében 
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intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Az anyagok jegyzékének 
kiigazítását rendszeresen és hatóanyagok 
folyamatos vizsgálata alapján kell 
elvégezni.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 19. módosítás visszaállítása.

Módosítás 25

A Tanács közös álláspontja
7. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés értékeli 
különösen a benyújtott adatok minőségét –
a 4. cikkel összhangban –, a 
vállalkozásokra, a mezőgazdasági 
üzemekre és a nemzeti közigazgatásra 
háruló terheket, valamint a statisztikáknak 
a peszticidek fenntartható használatáról 
szóló tematikus stratégia szempontjából 
való hasznosságát, különösen az 1. cikkben 
foglalt célok vonatkozásában. Adott 
esetben javaslatokat tesz az adatok 
minőségének további javítására, valamint a 
vállalkozásokra, a mezőgazdasági 
üzemekre és a nemzeti közigazgatásra 
háruló terhek csökkentésére. Az első 
jelentést …-ig kell benyújtani.

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés értékeli 
különösen a benyújtott adatok minőségét –
a 4. cikkel összhangban –, a 
vállalkozásokra, a mezőgazdasági és 
kertészeti üzemekre és a nemzeti 
közigazgatásra háruló terheket, valamint a 
statisztikáknak a peszticidek fenntartható 
használatáról szóló tematikus stratégia 
szempontjából való hasznosságát, 
különösen az 1. cikkben foglalt célok 
vonatkozásában. Adott esetben javaslatokat 
tesz az adatok minőségének további 
javítására, valamint a vállalkozásokra, a 
mezőgazdasági és kertészeti üzemekre és a 
nemzeti közigazgatásra háruló terhek 
csökkentésére. Az első jelentést …-ig kell 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 20. módosítás részleges visszaállítása.



PR\764334HU.doc 21/26 PE418.367v01-00

HU

Módosítás 26

A Tanács közös álláspontja
I melléklet – cím

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A növényvédő szerek forgalomba 
hozatalára vonatkozó statisztikák

A peszticidek forgalomba hozatalára 
vonatkozó statisztikák

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás részleges visszaállítása.

A kompromisszum elérése érdekében a hatálynak a „előállítás” kifejezés beillesztésével 
történő kiterjesztéséről szóló első olvasatbeli módosítás nem került újra előterjesztésre.

Módosítás 27

A Tanács közös álláspontja
I melléklet – 2 szakasz

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Az első olvasatbeli 22. módosítás részleges visszaállítása.
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Módosítás 28

A Tanács közös álláspontja
I melléklet – 2 a szakasz (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2a. szakasz
Jelentéstételi kötelezettségek

A peszticidek forgalomba hozataláért 
felelős piaci szereplők évente jelentést 
nyújtanak be az illetékes hatóságok 
számára arról, hogy milyen mennyiségben 
hoznak forgalomba egy meghatározott 
hatóanyagot vagy egy meghatározott 
peszticidet.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 23. módosítás részleges visszaállítása. 

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló rendeletnek a nyilvántartási 
kötelezettségre vonatkozó 67. cikke elfogadásával semmi akadálya annak, hogy ezekről az 
egyébként is összegyűjtött adatokról jelentés és értékelés készüljön.

Módosítás 29

A Tanács közös álláspontja
I melléklet – 5 szakasz – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(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 – adott esetben összevont formában 
– az Interneten közzéteszik, szükség 
szerint figyelembe véve az üzleti 
szempontból érzékeny információk 
bizalmas jellegét és az adatvédelmi 
kötelezettségeket.

Or. en
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Indokolás

Az átláthatóság biztosítása érdekében elő kell írni az adatok tagállamok általi közzétételét.

Az első olvasatbeli 25. módosítás visszaállítása.

Módosítás 30

A Tanács közös álláspontja
I melléklet – 6 szakasz – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az eredeti bizottsági javaslat visszaállítása és az első olvasatbeli módosítás részleges 
visszaállítása.

Módosítás 31

A Tanács közös álláspontja
II melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A statisztikák az egyes tagállamokban 
az egyes kiválasztott növényeken 
mezőgazdasági célból alkalmazott 
növényvédő szerekben található, a III. 
mellékletben felsorolt anyagokra 
vonatkoznak.

(1) A statisztikák az egyes tagállamokban 
az egyes kiválasztott növényeken 
alkalmazott peszticidekben található, a III. 
mellékletben felsorolt anyagokra 
vonatkoznak.

Or. en
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Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás részleges visszaállítása.

Módosítás 32

A Tanács közös álláspontja
II melléklet – 1 szakasz – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Minden egyes tagállam meghatározza 
azon növények listáját, amelyekre 
vonatkozóan az 5. szakaszban említett 
ötéves időszak során statisztikát kell 
vezetni. E listának az adott tagállamban 
termesztett növényeket és a felhasznált 
anyagokat kell reprezentálnia.

2. Minden egyes tagállam meghatározza 
azon növények listáját, amelyekre 
vonatkozóan az 5. szakaszban említett 
ötéves időszak során statisztikát kell 
vezetni. A statisztikák az évente 
forgalomba hozott mezőgazdasági célú 
anyagoknak az I. melléklet 7. szakaszában 
említett második referenciaévre vonatkozó 
minőségi jelentésben becsült teljes 
mennyiségének legalább 75%-ára 
kiterjednek, és e listának az adott 
tagállamban termesztett növényeket és a 
felhasznált anyagokat kell reprezentálnia.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott bizottsági javaslat részleges visszaállítása.

Módosítás 33

A Tanács közös álláspontja
II melléklet – 2 szakasz – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

a) az adott növényen alkalmazott 
növényvédő szerekben található, a III. 
mellékletben felsorolt minden egyes anyag 
mennyisége, valamint

a) az adott növényen alkalmazott 
peszticidekben található, a III. 
mellékletben felsorolt minden egyes anyag 
mennyisége, valamint

Or. en
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Indokolás

A „peszticidek” kifejezésre történő kiigazítás a rendelet egészében.

Módosítás 34

A Tanács közös álláspontja
II melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A referencia-időszak elvben az adott 
növénnyel kapcsolatos valamennyi 
növényvédő szeres kezelés vonatkozásában 
legfeljebb 12 hónap.

(1) A referencia-időszak elvben az adott 
növénnyel közvetlenül vagy közvetetten
kapcsolatos valamennyi növényvédő szeres 
kezelés vonatkozásában legfeljebb 12 
hónap.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás visszaállítása.

Módosítás 35

A Tanács közös álláspontja
II melléklet – 5 szakasz – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok minden ötéves időszakra 
a 4. szakaszban meghatározott referencia-
időszakon belül statisztikákat állítanak 
össze a növényvédő szerek felhasználására 
vonatkozóan az egyes kiválasztott 
növények szerinti lebontásban.

(1) A tagállamok minden ötéves időszakra 
a 4. szakaszban meghatározott referencia-
időszakon belül statisztikákat állítanak 
össze a peszticidek felhasználására 
vonatkozóan az egyes kiválasztott 
növények szerinti lebontásban.

Or. en

Indokolás

A „peszticidek” kifejezésre történő kiigazítás a rendelet egészében.
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Módosítás 36

A Tanács közös álláspontja
II melléklet – 5 szakasz – 5 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

(5) Az adatokat minden ötéves időszak 
végétől számított 12 hónapon belül kell 
továbbítani a Bizottságnak (Eurostat), és 
azokat – adott esetben összevont formában 
– közzé kell tenni az Interneten, 
megfelelően figyelembe véve az üzleti 
szempontból érzékeny információk titkos 
jellegét és az adatvédelmi 
kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása érdekében elő kell írni az adatok tagállamok általi közzétételét.

Az első olvasatbeli 28. módosítás visszaállítása.


