
e) Az alkalmazandó peszticid a célszervezetre nézve a lehető legspecifikusabb, és az emberi egészségre és
környezetre a lehető legkisebb mellékhatásokkal jár, mint például növényi és fakivonatok, gombanö-
vekedést megakadályozó ásványi anyagok.

f) Az üzleti felhasználó a peszticidek felhasználása és más beavatkozások során figyelembe veszi a
szükséges szintet, például a csökkentett adagolást, alkalmazási gyakoriságot és a részleges alkalma-
zásokat, figyelembe véve, hogy a kockázati szintnek a vegetációban elfogadhatónak kell maradnia, és
hogy nem növekedhet a károsító szervezetek populációjának rezisztenciája.

g) Ha a peszticidekkel szembeni rezisztencia kialakulásának kockázatai ismertek, és a károsító szerve-
zetek szintje ismételt peszticid-használatot tesz szükségessé, a rezisztencia elkerülésére szolgáló, ren-
delkezésre álló stratégiákat alkalmazzák a növényvédő szer hatékonyságának megőrzése érdekében.
Ez a különböző hatásmechanizmusú többszörös peszticidek használatát foglalhatja magában.

h) Az üzleti felhasználó nyilvántartást vezet valamennyi alkalmazott peszticidről, területek szerint.
A peszticidek használatának nyilvántartása és a károsító szervezetek felügyelete alapján az üzleti
felhasználónak ellenőriznie kell az alkalmazott növényvédelmi intézkedések sikerességét.

P6_TA(2007)0445

Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***I

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása 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),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 37. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke
(4) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez
(C6-0245/2006),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalappal összefüggő véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. 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 Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire (A6-0359/2007),
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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

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

P6_TC1-COD(2006)0136

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. október 23-án került elfogadásra
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelv (3) a
növényvédő szereket és az azokban lévő hatóanyagokat illetően szabályokat állapít meg.

(2) A Bizottság által a 91/414/EGK irányelv értelmében előterjesztett helyzetjelentésről (4) szóló következ-
tetéseiben az Európai Parlament és a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az irányelvet, és
meghatározott több olyan kérdéskört, amelyekkel a Bizottságnak foglalkoznia kell.

(3) A 91/414/EGK irányelv alkalmazásából szerzett tapasztalatok és a tudományos és műszaki fejlődés
legújabb eredményei alapján a 91/414/EGK irányelv helyébe új jogi aktusnak kell lépnie.

(4) A jogszabályok egyszerűsítése jegyében az új jogi aktusnak ezenkívül hatályon kívül kell helyeznie a
meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatá-
nak tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelvet (5) is. A 79/117/EGK
irányelv főbb elveit azonban az új jogi aktusnak is meg kell tartania.
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