
Tisztelt Képviselő Úr! 

 
Az Európai Parlament szakbizottságai a közeljövőben (az AGRI, ITRE április 12-én; az 
ENVI júniusban) szavaznak a növényvédő szerek új egységes uniós szabályozásairól. A két 
legjelentősebb szabályozás az új Növényvédő szer engedélyezési rendelet 
(COD/2006/0136) és a Keretirányelv a növényvédő szerek fenntartható használatáról 
(COD/2006/0132). Az új szabályozások alapvető célja az emberi egészség és a környezet 
védelme, ezért különösen fontos, hogy az Európai Parlament magyar képviselői és a 
Kormányzat kiálljanak az egészség minél teljesebb védelme érdekében 
 
A 2007. évi húsvéti növényvédő szer ellenőrzések során Magyarországon a vizsgált minták 
közel egyharmada (!) tartalmazott a megengedettnél több permetszert, és sajnos a határérték 
tízszeresét meghaladó szennyezések is általánosnak bizonyultak. A razziák során a 
határértéket átlépő termékek 2/3-a fejessaláta volt. A megtalált hatóanyagok közül több 
súlyos, nehezen visszafordítható egészségkárosodást okozhat. A hazai hatóság által évente 
elvégzett növényvédő szermaradék vizsgálatok rendszeresen kimutattak több, a világ nagy 
részén már betiltott veszélyes, lehetséges rákkeltő anyagot is.  
 
Növényvédő szer engedélyezési rendelet  
 
Új engedélyezési rendeletre azért van tehát szükség, mert a régi nem tudja kellőképpen 
biztosítani az emberi egészség és a környezet, azon belül a biodiverzitás védelmét, az 
élelmiszereink és az ivóvizeink megfelelő minőségét.  
Környezetvédelmi szempontból az új engedélyezési jogszabálynak ki kell zárni az 
elfogadhatatlanul veszélyes hatóanyagok további használatát. Ezért senki számára sem 
szabad engedélyezni azokat az anyagokat, amelyeknek anyagoknak visszafordíthatatlan 
egészségi hatásuk van, rákkeltőek, mutagének, károsítják a szaporodási képességeket, 
hormonhatásúak, illetve egyszerre perzisztensek, bioakkumulatívak és mérgezők. A vegyi 
anyagok szabályozásának alapja a helyettesítési elv kell, hogy legyen, azaz nem szabad 
engedélyezni olyan veszélyes anyagot mely helyettesíthető egy biztonságosabb alternatívával, 
illetve nem-kémiai módszerrel. 

(A helyettesítésre az első jelöltek azok az anyagok, amelyeket létező jogszabályok (pl. 1999/45/EC és a 
67/548/EEC irányelvek) már veszélyesnek minősítettek. Helyettesíteni szükséges továbbá az immunrendszert, az 
idegrendszert és a hormonrendszert károsító anyagokat, azaz az immuntoxikus, neurotoxikus és endokrin-
diszraptor anyagokat.) 

Kikerülhetetlen kérdés az érzékeny csoportok védelme az új rendeletben. Amikor a 
megengedhető átlagos napi szennyezőanyag bevitel (Average Daily Intake, ADI) értékeket 
számítják a növényvédő szerekre, nem veszik figyelembe, hogy a terhes nők, gyerekek és az 
idősek szervezete másképpen, nehezebben bontja le ezen vegyszereket. Az emberi egészség 
védelme érdekében fontos lenne egy akár 10-es faktor bevezetése az érzékenyebb csoportok 
védelme érdekében is. Amint egy német tanulmány kimutatta, a gyümölcsöt rendszeresen 
fogyasztó gyerekek messze az ADI érték feletti növényvédő szert fogyasztanak el, még ha a 
gyümölcsökben mindig is a határértékek alatt volt a szermaradék. Javasoljuk ezért az ADI 
mellett az úgynevezett Acute Reference Dose (ARfD) alkalmazását is, ami az 
élelmiszerekben megengedhető szermaradék számításánál többek között a testsúlyt is 
figyelembe veszi. 

Az új rendelet szerint, míg a hatóanyagokat uniós szinten engedélyezik, addig a 
készítményeket tagállami szinten. Az uniós engedélyezés zónák szerint történne, ám az 
Európai Bizottság által javasolt zónarendszer környezetvédelmi szempontból eleve nem 



megfelelő, hiszen teljesen más klimatikus viszonyokkal és mezőgazdasági szerkezettel 
rendelkező országokat sorolna azonos zónába. Ráadásul, ha egy országban engedélyeznek egy 
terméket, akkor egy azonos zónába tartozó országban is engedélyezni kell a készítmény 
árusítását. A civil szervezetek szerint a tagállamoknak meg kell hagyni azt a jogot, hogy a 
saját területükön korlátozhassák a kutatásaik szerint náluk jelentős kockázatot jelentő 
növényvédő szereket. 

Irányelv a peszticidek fenntartható használatáról 

A 2004-ben végzett sárgabarack vizsgálatok során Magyarországon a minták jelentős része 
(91 százaléka) tartalmazott szermaradékot, ami rámutat arra, hogy a jelenlegi szabályozás 
nem biztosítja a biztonságos növényvédő szer használatot. Az új irányelvnek feladata lenne, 
hogy ösztönözze a növényvédő szer használat csökkentését és mérsékelje a mezőgazdasági 
vegyszerhasználat jelentette egészségügyi és környezeti károkat. 

Civil szervezetek, élen a PAN Europe-pal, melynek a Levegő Munkacsoport is tagja, már 
2002-ben javaslatot tettek a növényvédő szerek használatának csökkentését célul tűző új 
irányelvre. A környezetvédő szervezetek szerint az irányelvnek számszerűen kell előírnia, 
hogy mennyivel kell csökkenteni a növényvédő szerek használatát. A fenntartható 
növényvédő szer használat egy 50%-os csökkenést követel meg 10 éven belül. A tagállamok a 
csökkentési ütemükről éves szinten adhatnának számot.  

A jelenlegi fenntarthatatlan növényvédő szer használattal szemben alternatívát jelent az 
integrált növényvédelem (IPM). Ezért az irányelvnek meg kell határoznia az integrált 
növényvédelem alapelveit, továbbá mind szélesebb körben kell az IPM-et kötelezően előírni, 
2014 után pedig uniós agrártámogatások (CAP) feltételéül kell szabni. A biotermelés és 
legalább az integrált növényvédelem kell hogy legyen a jelenlegi mezőgazdasági 
vegyszerhasználat alternatívája, és nem génmanipulált szervezetek, a GMO-k. 

A növényvédő szer használat által okozott károkat, mint például a megbetegedett emberek 
gyógyításának költségét jelenleg a legtöbb országban az egész társadalom fizeti meg. Dánia 
viszont külön adókat vezetett be a növényvédő szerekre, ösztönözve a hatékony, csak tényleg 
szükséges szerhasználatot. Az új irányelvnek elő kellene írnia ezen adók kivetését, melyek 
bevezetését az országok közötti különbözőségek miatt a tagállamokra bíznák. Az adókból kell 
finanszírozni a környezetvédelem, így például a szerhasználat csökkentési programokat a 
mezőgazdaságban. 

A Parlament plenáris ülése előreláthatólag szeptemberben szavaz az új jogszabályokról. 
Kérjük, az emberi egészség és a környezet védelmének szellemében szavazzon a 
jogszabályokról. Amennyiben bármiben tudunk segíteni, kérem, keressen meg minket 
bizalommal! 
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