
Uniós jogszabály a permetezésről:  

Maradnak mérgek a mezőgazdaságban? 
 
 
 
2007. október 23-án szavazott az Európai Parlament plenáris ülése első olvasatban 
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló rendeletről és a peszticidek 
használatáról szóló irányelvről. A peszticidek, azaz a növényvédő szerek és a 
biocid termékek a legveszélyesebb vegyi anyagok közé tartoznak, hiszen 
funkciójuknál fogva eleve mérgek, és használatuk során szükségszerűen kikerülnek 
a környezetbe, bejutnak élelmiszereinkbe. Felmérések szerint a felhasznált 
növényvédő szerek csupán egy százaléka éri el a célját, azaz pusztítja el a 
károkozót. A növényvédő szerek jelentette egészségügyi és környezeti problémák 
az egyre modernebb szerek használata ellenére nem csökkenek. A különböző 
peszticidekről (növényvédő szerek és biocid termékek) egymás után derül ki, hogy 
súlyosan károsítják az élővilágot és az emberi egészséget. A hazánkban 
forgalmazott élelmiszerek nagyjából 40 százaléka tartalmaz növényvédőszer-
maradékot, körülbelül 5 százalékuk a határérték feletti koncentrációban. A 
környezeti és egészségi károk csökkentése érdekében 2006-ban az Európai 
Bizottság több új jogszabály-tervezetet nyújtott be a növényvédő szerek 
használatáról és engedélyezéséről. A jogszabályokról 2007-2008-ban dönt két 
olvasatban a tagállamok kormányaiból álló Tanács és az Európai Parlament. A 
mostani, októberi szavazás során a Parlament jórészt többpárti kompromisszumos 
javaslat csomagot fogadott el, ami környezetvédelmi szempontból sokkal gyengébb 
volt, mint a Környezetvédelmi Bizottságban szeptemberben elfogadott javaslat. 
Sajnos a kompromisszumos csomag több zöld elemét leszavazta a Parlament. 
 
Az irányelv egyik legfontosabb eleme, hogy korlátozza a légi permetezést. A hazai 
sajtóban hangoztatott teljes tiltással szemben a Parlament engedné a légi 
permetezést ott, ahol nincs más megvalósítható alternatíva, és az elérhető legjobb 
technológiát alkalmazzák a sodródás csökkentésére, továbbá ez nem érinti 
hátrányosan a lakosok és a járókelők egészségét. A plenáris ülés elvetette a vízi 
élővilág védelme érdekében a permetezéskor javasolt kötelező 10 méteres 
védőtávolságot. A lakosság egészségének védelmében viszont az EP korlátozná a 
növényvédő és rovarirtó szerek használatát lakóterületeken, közparkokban, 
sportpályákon, iskolai pályákon, játszótereken és az egészségügyi intézmények 
közelében. 
 



 
Irányelv a peszticidek használatáról 
 
Az unióban most szabályoznák először a növényvédő, rovarirtó szerek használatát. 
Az új irányelv feladata, hogy ösztönözze felhasználás csökkentését és mérsékelje a 
mezőgazdasági vegyszerhasználat jelentette egészségügyi és környezeti károkat. 
Az irányelv szerint a tagállamoknak nemzeti akcióterveket kell készíteni a 
növényvédő szerek és biocidok használata miatt jelentkező környezeti kockázatok 
csökkentése érdekében. A Levegő Munkacsoport – a PAN és az EEB kampányával 
összhangban - azt kérte a magyar képviselőktől, hogy egészségügyi és környezeti 
szempontból erősítsék az irányelvet.  
 
Civil szervezetek a PAN Europe vezetésével már 2002-ben javaslatot tettek a 
növényvédő szerek használatának csökkentését célul tűző új irányelvre. Az Európai 
Parlament Környezetvédelmi Bizottsága idén nyáron elfogadta, hogy az irányelv 
életbe lépését követő tíz éven belül 50 százalékkal kell csökkenteni a növényvédő 
szerek alkalmazásainak számát. A plenáris ülés mégsem szavazta meg ezt a 
javaslatot.  
 
A fenntartható növényvédelem érdekében a zöldek szerint a környezetbarát 
integrált növényvédelmet (IPM) kell 2014-től az uniós agrártámogatások (KAP) 
feltételéül kellene szabni. Sajnos a nem kémiai növényvédelem előnyben 
részesítését javasoló indítványokat leszavazták.  
 
 
Az engedélyezési rendelet 
 
Az Unió új rendelete szerint a korábban érvényes rendszerhez képest az új 
rendszerben a tagországoknak kevesebb beleszólása lenne az engedélyezésbe, míg 
a nagy cégeknek és remélhetőleg a szakmai civil szervezeteknek több lehetősége 
lesz az engedélyezési folyamat alakítására. A Levegő Munkacsoport négy témában 
kérte a magyar képviselőktől, hogy erősítsék környezeti és egészségügyi 
szempontból a rendeletet. A képviselők az októberi szavazás során számos pontban 
támogatták a környezetvédő szempontok érvényesülését.    
 
A civil szervezetek szerint ki kell zárni az elfogadhatatlanul veszélyes hatóanyagok 
további használatát és nem szabad engedélyezni olyan veszélyes anyagot, amely 
helyettesíthető egy biztonságosabb alternatívával, illetve nem-kémiai módszerrel. A 
legveszélyesebb anyagok kevésbé veszélyes szerekkel való kötelező helyettesítését 
megszavazta a Parlament.  



 
A rendeletben a képviselők elfogadták azon zöld javaslatokat, hogy fordítsanak 
különös figyelmet az olyan szerekre, amelyek veszélyeztethetik az érzékenyebb 
csoportok egészségét, például a terhes és gyermeket szoptató nőkét, a magzatokét, 
a gyerekekét.  
 
A zöldek szerint a hatóanyagoknak az engedélyezési eljárás során megismert káros 
hatásai nem lehetnek titkos információk, különösen, ha a kockázatos szert 
engedélyezik, továbbá a termelők számára tájékoztatást kell adni a lehetséges 
biztonságosabb és nem kémiai alternatívákról. Több képviselő javasolta, ha az 
engedélyezést követően felmerül bármilyen új információ egy hatóanyaggal 
kapcsolatban, akkor azt figyelembe véve vizsgálják felül az engedélyeket. Az 
engedélyezés átláthatóságát növelni kívánta a Parlament. 
 
A jogszabályokról véglegesen jövőre dönt az Európai Parlament és a Tanács, így 
remélhetőleg 2009-től életbe léphetnek. 
 
Brüsszel, 2007. október 31. 
 

Simon Gergely 
(a Levegő Munkacsoport felkérésére) 

 
További tájékoztatás: 
 
A rendeletről további részletek: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/EP-
permetezes.pdf
 
Irányelv a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2006/0132
 
Rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2006/0136
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