
 

www.levego.hu  
 

Milyen vegyszerek maradhatnak az élelmiszerekben? 
 
Megállapodás az uniós növényvédőszer-szabályozásról 
 
 
A Levegő Munkacsoport az európai környezetvédő és egészségügyi szervezetekkel 
összhangban örömmel fogadja, hogy több mint két évnyi vita után az Európai Unió 
döntéshozói végre megegyeztek a jelenlegi elavult növényvédőszer-szabályozást 
felváltó új uniós rendelkezésekről. December 17-én állapodtak meg az Európai 
Parlament (EP) és a Tanács képviselői az úgynevezett peszticid-csomagról: a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló rendeletről és a peszticidek 
fenntartható használatáról szóló irányelvről.  
 
A Levegő Munkacsoport a kezdetektől figyelemmel követte a lakosság életét 
meghatározó jogszabályok alakulását, hisz ezeken a szabályokon múlik, hogy hol mit 
lehet permetezni, milyen vegyszermaradékok kerülnek az elkövetkező években az 
élelmiszereinkbe. Jelenleg ugyanis a hazai élelmiszerek körülbelül 40 százaléka 
tartalmaz növényvédőszer-maradékokat, és hazai tudósok szerint is a felhasznált 
vegyszerek jórésze elavult, károsítja az emberi egészséget. A Levegő Munkacsoport 
több konkrét módosítási javaslatot is küldött az EP magyar képviselőinek, valamint az 
illetékes minisztériumoknak, továbbá a szavazásokat megelőzően kérte őket, hogy 
környezetbarát szellemben szavazzanak. 
 
A Növényvédőszer Akcióhálózat (PAN) és magyar tagja, a Levegő Munkacsoport 
véleménye szerint a mostani egyezség több jelentős engedményt tett a korlátozások 
ellen ágáló ipari lobbinak, ami környezet- és egészségvédelmi szempontból komoly 
visszalépést jelent az EP által korábban elfogadott javaslatokhoz képest. Ennek 
ellenére több komoly eredményt is hozott a szavazás a növényvédőszer-engedélyezési 
rendeletről. Előremutató, hogy születik egy uniós peszticid-feketelista, azaz a 
rákkeltő, génkárosító, a szaporodási képességeket károsító (CMR 1 és 2), valamint a 
hormonrendszert károsító anyagokat ezentúl nem lehet az EU-ban engedélyezni. A 
hormonrendszert károsító anyagok (endokrin diszraptor) anyagokra az Európai 
Bizottság öt éven belül kialakít egy egységes kritériumrendszert, amely 
meghatározza, hogy mely anyagok számítsanak bele ebbe a kategóriába; ugyanis 
jelenleg csak egy OECD-ajánlás áll rendelkezésre, mint definíció. A feketelistán a 
becslések szerint egyelőre 22 anyag lesz. A Növényvédőszer Akcióhálózat (PAN) és 
más zöld és egészségügyi szervezetek szerint bár fontos eredmény, hogy ezen 
legártalmasabb és az élelmiszerekben rendszeresen jelenlévő anyagok eltűnnek, 
számos egészségkárosító anyag a jövőben is a piacon maradhat. Az Európai 
Parlament javaslatával szemben ugyanis továbbra is használni lehet az immun- és az 
idegrendszert, valamint a gyermekek agyi fejlődését károsító növényvédő szereket. 
Sőt, a Parlament javaslatával szemben nem kell korlátozni egy anyagot, ha az a 
környezetben káros hatású anyagokra bomlik le. További engedmény, hogy könnyen 
kérhető halasztás a „feketelistán” lévő anyagokra. Félő, hogy így a jogszabály 
kevésbé ösztönzi a gyártókat az új, biztonságos anyagok kifejlesztésére. Másrészről 
viszont kétségtelen, hogy a termelőknek így nem kell attól tartaniuk, hogy hatékony 
szer nélkül maradnak az új jogszabály miatt, hisz nem lehet esszenciális hatóanyagot 
korlátozni.  
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A hivatalos magyar és az EP, valamint a zöldek álláspontjával szemben az 
engedélyezési rendeletben megmaradt az úgynevezett hármas zónarendszer. Azaz, 
amely anyagot egy zónában engedélyeztek, azt az ugyanabba a zónába tartozó összes 
országba be kell engedni. Magyarország az igencsak eltérő klimatikus viszonyokkal 
rendelkező Írországgal is egy zónába került. A tagországoknak ezért adtak 
lehetőséget arra, hogy nemet mondhasson a zónájában engedélyezett anyagra. El 
lehet utasítani az engedélyezést, ha a tagország bizonyítani tudja, hogy az adott 
anyag elfogadhatatlanul nagy kockázatot jelent az emberi egészségre és a 
környezetre, és az adott tagországbeli felhasználás során nincs lehetőség a kockázat 
kezelésére. 
 
A növényvédő szerek használatról szóló irányelv bár kijelöli feladatként a 
növényvédőszer-használat csökkentését, de konkrét célszámok, feladatok nélkül. Más 
pontokban is visszalépés az egyezség az kezdeti nagyratörőbb álláspontokból. A légi 
permetezést eleinte gyakorlatilag betiltotta volna a Bizottság. Az EP tavaly szigorú 
feltételekhez szabta a légi permetezést, ám a jelenlegi megállapodás a legtöbb eddigi 
megszorítást nagyrészt elvetette. Siker viszont, hogy permetezéskor 
védőtávolságokat írnak elő a vizek védelmében. Emellett az új irányelv értelmében 
közterületeken (mint például parkokban, iskolák kertjében) elvileg tilos lesz a 
növényvédő szerek, rovarirtók használata. Ám ennek a rendelkezésnek a gyakorlati 
végrehajtása nagyban a tagállamokon múlik. A zöld szervezetek remélik, hogy a 
magyar hatóságok, valóban csak indokolt esetekben engedélyezik közterületeken a 
vegyszerhasználatot. Az új irányelv szerint minden EU-tagországnak nemzeti 
akciótervet kell készítenie a növényvédő szerek fenntartható használatáról. Az 
akciótervek célja a környezeti és egészségi károk lehető legkisebbre csökkentése.  
Az Európai Parlament várhatóan január 13-án vagy 14-én szavazza meg a második 
olvasati megállapodást. 
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