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2008. szeptember 24-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 95. cikke
alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról

A bizottsági munka előkészítésével megbízott „Egységes piac, termelés és fogyasztás” szekció 2009. január 6-án
elfogadta véleményét. (Előadó: Ludvík JÍROVEC.)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. január 14–15-én tartott, 450. plenáris ülésén (a január 14-i
ülésnapon) 192 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1.  Következtetések és ajánlások

1.1     Az EGSZB a legteljesebb mértékben egyetért az Európai
Bizottság által ismertetett dokumentummal. 

1.2     Üdvözli a szóban forgó módosításokat, amelyek fokozott
egészségvédelmet és biztonságot, valamint kevesebb környezeti
hatással járó eljárásokat jelentenének a peszticidek kijuttatására
szolgáló gépeknek a Közösség és az EGT egész területén való
használata során. 

1.3     Fenntartásokat azokkal a nem elég világos elemekkel kap
csolatban fogalmaz meg, amelyek a javasolt szövegnek azon tag
államokban történő alkalmazásának következményeire
vonatkoznak, amelyek az irányelv követelményeit még nem ültet
ték át nemzeti jogukba. 

2.  Bevezetés

2.1     A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési progra
mot elfogadó határozatban az Európai Parlament és a Tanács elis
merte, hogy tovább kell csökkenteni a növényvédő szerek emberi
egészségre és környezetre gyakorolt hatását. 

2.2     Időközben az Európai Bizottság elfogadta a stratégiát (a
továbbiakban: a tematikus stratégia), és javaslatot terjesztett elő
egy olyan európai parlamenti  és tanácsi irányelvre is, amely a
megvalósítás fő jogalkotási szempontjainak kezelése érdekében a
közösségi fellépés kereteit hozná létre (a továbbiakban: a kereti
rányelv). A tematikus stratégia öt fő célt tűz ki: 

– a növényvédő szerek használatából eredően az egészség és a 
környezet tekintetében felmerülő kockázatok minimumra 
csökkentése;

– a növényvédő szerek használatának és forgalmazásának haté
konyabb ellenőrzése;

– a legveszélyesebb növényvédő szerek biztonságosabb alter
natívákkal való helyettesítése;

– a kis mennyiségű növényvédő szer használatával járó vagy 
növényvédőszer-mentes növénytermesztés ösztönzése;

– átlátható rendszer kidolgozása az elért előrehaladásról való 
beszámolásra és annak ellenőrzésére.

2.3     A javasolt keretirányelv a használatban lévő berendezések 
rendszeres karbantartására és ellenőrzésére szolgáló rendszer kia
lakítását célzó követelményeket támaszt a tagállamokkal szem
ben, a tematikus stratégia első célkitűzésének megfelelően. 

3.  Általános háttér

3.1     A javaslat célkitűzése annak biztosítása, hogy a növényvédő 
szerek kijuttatására szolgáló új gépek ne veszélyeztessék felesle
gesen a környezetet. A javaslat olyan alapvető környezetvédelmi 
kiegészítő követelményeket tartalmaz, amelyeknek az új gépek
nek a Közösség területén történő forgalomba hozatal és/vagy 
üzembe helyezés előtt meg kell felelniük. 

3.2     A követelmények harmonizációja előfeltétele annak, hogy a 
magas szintű védelem az ilyen termékek Közösségen belüli sza
bad mozgásával egyidejűleg biztosítva legyen. 

3.3     Az irányelv érvényteleníti a 98/37/EK irányelvet, és 2009. 
december 29-én lép hatályba.

3.4     A javaslat teljes mértékben összhangban van a hatodik 
közösségi környezetvédelmi cselekvési program, az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája, a lisszaboni stratégia és a 
növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló tematikus 
stratégia célkitűzéseivel és céljaival. 

3.5     A javaslat a jogalkotás minőségének javításáról szóló intéz
ményközi megállapodással is összhangban van. 
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3.6     A javaslat az Európai Bizottság által 2002 júliusában „A 
növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló tematikus 
stratégia felé” címmel elfogadott közlemény nyomán született, 
amelyet az Európai Gazdasági  és Szociális Bizottság kedvezően 
fogadott.

3.7     A javaslat a végső konzultáció keretében végrehajtott hatás
elemzés során nyert válaszokon alapul, amelyek megerősítették, 
hogy környezetvédelmi követelményeket kell megállapítani a 
peszticidek kijuttatására szolgáló új gépek tekintetében. Az új 
gépeknek forgalomba hozatalukat és/vagy üzembe helyezésüket 
megelőzően meg kell felelniük ezeknek a követelményeknek. 

3.8     A hatáselemzés kapcsán az irányelv ellenőrzésről és tanúsí
tásról beszél, amelyet pontosabban is meghatároz, és célul tűzi ki 
a peszticidek kijuttatására szolgáló új gépek közösségi szintű 
kötelező tanúsítási rendszerének bevezetésére irányuló megoldást. 

3.9     Az esetleges kihatásokat külső tanácsadó cég (BiPRO) ele
mezte, amely megállapítja, hogy a harmonizáció környezetvé
delmi szempontból emelni fogja az új gépekre vonatkozó 
szabványok szintjét. A költségek változó mértékben növekednek 
majd, mivel egyes gyártók már most is teljesítik az előírásokat, és 
megfelelnek a tanúsítási rendszereknek. Ami pedig a harmonizá
ciót illeti, az azzal az előnnyel jár; hogy tisztességes versenyt biz
tosít a belső piacon. 

4.  A javaslat jogi elemei

4.1     A javaslat új környezetvédelmi követelményeket vezet be. 
Ezek a kiegészítő, lényeges követelmények olyan kötelező rendel
kezések, melyek célja azt biztosítani, hogy a termékek ne veszé
lyeztessék feleslegesen a környezetet. 

4.2     A javaslat jogalapját az Európai Közösséget létrehozó Szer
ződés 95.  cikke képezi, amely rögzíti a belső piac létrehozására 
vonatkozó alapelveket. Az irányelv biztosítja a hatálya alá tartozó 
gépek szabad mozgását. 

4.3     Mivel a Közösség nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel 
a javaslatot illetően, a szubszidiaritás elve érvényesül. 

4.4     Egyes tagállamok már bevezettek a növényvédő szerek 
kijuttatására szolgáló gépekre vonatkozó kötelező környezetvé
delmi követelményeket és megfelelőségértékelési eljárásokat. 
Mások jogszabályjavaslatokat jelentettek be ezen a területen. 
Amennyiben a követelmények megállapítását önkéntes tanúsítási 
rendszerre bíznák, az megsokszorozná az egymástól eltérő nem
zeti rendelkezéseket és eljárásokat. Ez felesleges költségeket ered
ményezhetne a gazdasági ágazat számára, és akadályozhatná az 
áruk szabad mozgását a Közösségen belül. 

4.5     Kizárólag a környezetvédelmi követelmények és megfelelő
ségértékelési eljárások közösségi szintű harmonizációjával érhető 

el a kívánt környezetvédelmi célkitűzés úgy, hogy közben bizto
sítva legyen az egyenlő mértékű védelem a Közösség egész terü
letén, valamint a gyártók közti tisztességes verseny és az áruk 
szabad mozgása a belső piacon. 

4.6     A javaslat megfelel a szubszidiaritás elvének. 

4.7     A javaslat nem lépi túl a célkitűzésének eléréséhez szüksé
ges mértéket, és ennek megfelelően összhangban áll a Szerződés 
5. cikkében meghatározott arányosság elvével. 

4.8     A növényvédő szerek kijuttatására szolgáló gépek gyártói 
számára az irányelv az adminisztratív teher minimálisra csökken
tését jelenti. 

4.9     A javaslat a jogalkotás minőségének javításáról szóló intéz
ményközi megállapodással is összhangban van. 

4.10     A javaslat nincs semmilyen kihatással a Közösség 
költségvetésére. 

4.11     A tagállamoknak el kell juttatniuk az Európai Bizottsághoz 
az irányelvet átültető nemzeti rendelkezések szövegét, valamint az 
e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot. 

4.12     A javasolt jogi aktus EGT-vonatkozással bír, ezért ki kell 
terjednie az Európai Gazdasági Térségre. 

5.  Magyarázó megjegyzések

5.1     A környezetvédelmi követelmények a növényvédő szerek 
kijuttatására szolgáló gépekre és az irányelv I. mellékletének tekin
tetében javasolt új, alapvető követelmények által érintett környe
zeti kockázatokra korlátozódnak. 

5.2     A javaslat kiegészíti  az „alapvető biztonsági  és egészségvé
delmi követelmények” új meghatározását, ami feleslegessé teszi az 
irányelvben az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyekre történő utalások módosítását.

5.3     A 4. cikk (1) bekezdésének, a 9. cikk (3) bekezdésének és a 
11. cikk (1) bekezdésének javasolt módosításai a környezet védel
mét tűzik ki célul. 

5.4     A növényvédő szerek kijuttatására szolgáló gépek gyártói 
kötelesek felbecsülni a környezeti kár kockázatait. 

5.5     Az irányelv meghatározza a hatálya alá tartozó, peszticidek 
kijuttatására szolgáló gépeket. 

5.6     Alapvető követelményeket határoz meg a környezeti károk 
minimálisra csökkentése terén. 

5.7     A javasolt új, alapvető követelményeket a tervek szerint a 
növényvédő szerek kijuttatására szolgáló gépek különféle kategó
riáira vonatkozó harmonizált szabványok műszaki előírásai egé
szítik majd ki. Ennek tekintetében az Európai Bizottság megbízást 
ad az illetékes európai szabványügyi szervezeteknek. 

Kelt Brüsszelben, 2009. január 14-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
elnöke

Mario SEPI


