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AZ AGRÁRMINISZTEREK HOZZÁJÁRULTAK A LEGVESZÉLYESEBB NÖVÉNYVÉDŐ 
SZEREK BETILTÁSÁHOZ 
Az Európai Unió új, a növényvédő szerek engedélyezésével és felhasználási 
lehetőségeivel foglalkozó jogszabályainak alakításában fontos szerep jut a 
tagállamok földművelésügyi minisztereinek is. A politikusok elfogadták azt a 
javaslatot, mely szerint a legveszélyesebb anyagokat ki kell vonni a 
növényvédelemből. 
 

KÖRNYEZETSZENNYEZŐ „NÖVÉNYVÉDŐK” 
A Greenpeace felmérte a legnagyobb növényvédőszer-gyártó vállalatok termékeit, 
és az öt multinacionális céget környezeti hatásaik alapján rangsorolta. 
 

DDT, AZ ÖRÖK VEGYÜLET 
Annak ellenére, hogy már 30 éve erősen lecsökkent a hírhedt rovarirtó szernek, a 
DDT-nek a felhasználása, a vegyület (és bomlástermékeinek) koncentrációja nem 
csökkent a pingvinek szervezetében. 
 

SZIGORODIK AZ ÉLELMISZER-ADALÉKOK SZABÁLYOZÁSA 
Az Európai Bizottság az élelmiszeriparban használt vegyi- és egyéb adalékanyagok 
szabályozásának egységesítése és egyszerűsítése, valamint a fogyasztók 
egészségének fokozottabb védelme érdekében négy rendeletet terjesztett elő. 
 

NEMZETKÖZI CIVIL EGYEZTETÉS AZ UNIÓS NÖVÉNYVÉDŐSZER-POLITIKÁRÓL 
Kelet-közép-európai környezetvédő civil szervezetek tartottak munkaértekezletet a 
most alakuló új uniós növényvédőszer-szabályozásról a szlovén Mariborban. 
 

VESZÉLYES OLDÓSZEREK AZ UNIÓS TILTÓLISTÁN 
Több az emberi egészségre veszélyes, halogénezett oldószer felhasználását 
korlátozták az Unió döntéshozói. 
 



AZ AGRÁRMINISZTEREK HOZZÁJÁRULTAK A LEGVESZÉLYESEBB 
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK BETILTÁSÁHOZ 

Az unió földművelésügyi miniszterei június 23-i ülésükön elfogadták azt a javaslatot, mely 
a legveszélyesebb növényvédő szereket feketelistára tenné, és idővel felhasználásukat  
betiltaná az unió területén. A megegyezés kulcsfontosságú az unió egészségpolitikájának 
szempontjából, hiszen a legveszélyesebb egészségügyi hatással bíró növényvédelemre 
használt anyagok eltűnhetnek az unióban előállított élelmiszerekből. 
A miniszterek luxemburgi egyeztetésükön abban egyeztek meg, hogy feketelistára kerül-
nek a rákkeltő, a mutagén, a reprotoxikus (szaporodási képességeket csökkentő) és a 
hormonális hatású anyagok. A korlátozásra kerülő hatóanyagok az unióban megvizsgált 
élelmiszerek 22 százalékából mutathatóak ki, és az EU-ban engedélyezett hatóanyagok 
mintegy 5 százalékát teszik ki. 
Elliott Cannell, a Növényvédőszer Akcióhálózat európai szervezetének (Pesticide Action 
Network Europe, PAN Europe) koordinátora szerint a feketelista elfogadásával az EU jog-
alkotása felzárkózhat egyes kereskedelmi láncok mellé, melyek a hatályosnál szigorúbb 
növényvédőszer-maradék értékeket követelnek meg beszállítóiktól. 
A veszélyes növényvédő szerek táplálékunkból való eltüntetése fontos lépés az emberi 
egészség védelme érdekében. Az Európai Unióban értékesített zöldségek és gyümölcsök 
fele növényvédő szerek maradványait tartalmazza, ezen anyagok egy része egészségügyi 
szempontból komoly veszélyt jelent. A tervezet a mezőgazdasági munkásokat érő vegy-
szerterhelés kockázatát is csökkentené.  
A közös miniszteri javaslat azonban környezet- és egészségvédelmi szempontból kedve-
zőtlen terveket is tartalmaz. Számos lehetőség lenne – elérhető biztonságosabb alternatí-
vák megléte ellenére is – a veszélyes anyagok további használatára. Az engedmények 
hatására nem lesz teljes körű a megporzást végző rovarok, mint például a méhek védel-
me, és a magzatok fejlődését esetlegesen megzavaró anyagok jelenléte sem csökken a 
lehetséges mértékben. 
A jogszabály kialakításában részt vevő Európai Bizottsággal való megegyezést jelentő ja-
vaslatokat a tagállamok túlnyomó többsége támogatta, azt hazánk mellett Nagy-Britannia, 
Írország és Románia vetette el. 
A PAN Europe sajtóközleménye itt érhető el. 

 (PAN Europe) 

KÖRNYEZETSZENNYEZŐ „NÖVÉNYVÉDŐK” 

Nagy multinacionális növényvédőszer-gyártók tevékenységének környezeti és társadalmi 
hatásait értékelte a Greenpeace. A legrosszabb eredményt a németországi székhelyű 
Bayer érte el, amit a Syngenta (Svájc), a Monsanto (USA), a BASF (Németország) és a 
Dow Chemical (USA) követ. 
A Greenpeace felmérésében első alkalommal hasonlították össze a világ vezető 
növényvédőszer-gyártóinak termékeit annak alapján, hogy mekkora veszélyt jelentenek az 
emberi egészségre és a környezetre. A vizsgált nagyvállalatok forgalma a 
növényvédőszer-világpiac 75 százalékát teszi ki, 512 különféle növényvédelemre használt 



termékük 46 százaléka (243 db) egészségügyileg, vagy környezetileg különösen 
veszélyesnek tekinthető. 
A felméréssel a környezetvédő szervezet az unió új növényvédőszer-engedélyezésének 
vitájához kívánt érvekkel szolgálni az agrokémiai vállalatok tevékenységének 
környezetkárosító hatásáról. Az előállított növényvédő szerek egy része rákkeltő, 
mutagén, reprotoxikus, esetleg az idegrendszert, hormonháztartást károsító hatású. 
Környezeti szempontból a méhek és a vízi élőlények a legveszélyeztetettebbek, az 
ökoszisztémák védelme érdekében az őket károsító hatóanyagok mielőbbi betiltása 
szükséges. 
A felhasznált anyagok veszélyessége mellett problémát jelent az is, hogy 16 százalékuk 
esetében nincsenek megfelelően publikálva az esetleges környezeti és egészségügyi 
hatások. A forgalomban lévő növényvédő szerek 42 százalékát még a legjobban felszerelt 
európai laboratóriumok sem képesek rutinszerűen vizsgálni. 
A növényvédő szerek már jelen vannak környezetünkben, táplálékainkban és 
szervezetünkben is. Időzített bombák: káros hatásaik bármikor megjelenhetnek. 
Az igen mérgező növényvédő szerek aránya a Monsanto cég termékei között volt a 
legnagyobb (60 százalék), ennek ellenére a Monsanto csak a lista közepére kerülhetett fel 
alacsonyabb piaci részaránya miatt. 
A teljes felmérés itt tölthető le (angol nyelven). 
A Greenpeace sajtóközleménye itt tölthető le (angol nyelven). 

 (Greenpeace) 

DDT, AZ ÖRÖK VEGYÜLET 

Nem csökkent a pingvinekben a DDT-nek és bomlástermékeinek koncentrációja az elmúlt 
30 év folyamán. A kutatók szerint feltehetően a sarkvidéki szennyezett jég olvadásából 
származhat az anyag. 
A DDT nevű rovarirtó szer felhasználása néhány évtizeddel ezelőtt volt a legmagasabb – 
mintegy 36 ezer tonna/év mennyiséggel. Napjainkban „mindössze” évi ezer tonna DDT-t 
szórnak ki jellemzően a maláriát terjesztő szúnyogok visszaszorítása érdekében a trópusi 
országokban. A kibocsátás csökkenésének ellenére az Antarktiszon élő Adelie pingvinek 
szervezetében a DDT-származékok mennyisége ugyanakkora maradt. 
A kutatók szerint a sarkvidéki jég- és hómezők olvadásának eredményeként 
kiszabadulnak az ott évtizedek óta „kötött” formában lévő szennyezőanyagok. A DDT és 
más nehezen perzisztens, azaz igen lassan lebomló (ún. POP) anyagok jellemzően a 
szelek segítségével jutottak el a kontinensre. 
Még a kutatók számára is megmagyarázhatatlan jelenség, hogy  az utóbbi években, a 
pingvinekkel ellentétben, az északi sark állatainak jelentősen csökkent a DDT 
szennyezettsége, annak ellenére, hogy az északi sark több szennyezőanyagot tartalmazó 
jégmezőinek olvadása a gyorsabb. 
A kutatók a pingvinek tojásainak szennyezettségét elemezték, a korábban publikált 
adatokhoz képest a koncentrációkban nem, de a DDT-nek és bomlástermékének a DDE-
nek az arányában tapasztaltak eltérést, ami arra utal, hogy nem új szennyezés, hanem a 
korábban felhasznált mérgek fokozott jelenléte gátolja az élőlények tisztulását. 
A kutatatók becslése szerint a jég olvadásával évi 1-4 kg DDT kerül az Antarktiszt övező 
tengeri ökoszisztémákba, ám ez a csekélynek tűnő mennyiség is elegendő lehet arra, 
hogy szinten tartsa a tojások szennyezettségét. 

 (Environmental Science & Technology) 



SZIGORODIK AZ ÉLELMISZER-ADALÉKOK SZABÁLYOZÁSA 

A REACH több vegyianyag-csoport, így többek között az élelmiszer adalékanyagok, a 
gyógyszerek és a növényvédő szerek felhasználását sem szabályozza. Az Európai 
Bizottság az élelmiszeriparban használt vegyi- és egyéb adalékanyagok szabályozásának 
egységesítése és egyszerűsítése érdekében négy rendeletet terjesztett elő. Az új 
rendeletek célja a korábbi bonyolult szabályozás egyszerűsítésén túl a fogyasztók 
egészségének fokozottabb biztosítása, az élelmiszerek összetételének pontosabb 
nyilvánosságra hozatala, illetve hogy az engedélyezés során vegyék figyelembe a 
legújabb tudományos információkat is. 
Az Európai Parlament plenáris ülése július elején fogadta el a négy jogszabály végleges, 
az Európa Tanács által is jóváhagyott változatát. A svéd szociáldemokrata, Åsa Westlund 
volt a jelentéstevője az új, egységes engedélyezési rendeletnek (COD/2006/0143), 
valamint a hozzá kapcsolódó, már engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok 
felülvizsgálatáért (COD/2006/0145) felelős jogszabálynak. Emellett elfogadták az 
élelmiszer-enzimek, valamint a természetes és mesterséges aromák (COD/2006/0147) 
engedélyezésének új szabályozását.  
Az EU új engedélyezési rendelete az adalékanyagok (például édesítőszerek, színezékek), 
az aromák és az élelmiszer-enzimek használatát és címkézését szabályozza. Az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által alkalmasnak javasolt anyagok egy, az Európai 
Bizottság által kezelt, úgynevezett pozitív listára kerülnének. A parlament el szeretné érni, 
hogy a listát változtatni csak az ő jóváhagyásával lehessen. 
A parlament célja volt, hogy növelje az engedélyezés átláthatóságát, és hogy a jogszabály 
ösztönözze a biztonságosabb anyagok használatát. A jelentéstevő javaslatára az új 
jogszabály előírja az érzékeny csoportok (gyermekek, betegek stb.), különösen az 
allergiás emberek védelmét. A környezetvédők sikere, hogy ezentúl az adalékanyagok 
környezetvédelmi hatásait is figyelembe veszik. Ezt indokolja például, hogy édesítőszerek 
gyakran kimutathatóak az élővizekben a csatornák közelében. A másik fontos eredmény, 
hogy a nanotechnológiával gyártott adalékanyagokat külön kell engedélyezetni, még ha 
már egy engedélyezett anyagból is készülnek, ugyanis eltérő tulajdonságokkal bírhatnak.  
Az élelmiszer-adalékanyagok felülvizsgálatáról szóló rendelet szerint az új anyagok 
engedélyeztetésével párhuzamosan, a már piacon lévő anyagokat is újra kell vizsgálni. Az 
új rendelettervezet előírja, hogy csak azok az élelmiszer-adalékanyagok (édesítőszerek, 
színezőanyagok, tartósítószerek, antioxidánsok, emulgeálószerek, zselésítő anyagok, 
csomagolásnál alkalmazott gázok) engedélyezhetőek, amelyek nem károsak a fogyasztók 
egészségére. A rendelet betiltaná az adalékanyagok használatát bébiételekben és friss 
élelmiszereknél. A jogszabály kimondja, hogy az élelmiszerek csomagolása nem kelthet 
hamis benyomást a termékek frissességéről. Ízfokozókat csak akkor lehetne alkalmazni, 
ha a kívánt hatás nem érhető el természetes fűszerekkel. Előírják, hogy egyes 
azofestékeket tartalmazó élelmiszerszínezékeket ezentúl külön jelölni kell a termékeken, 
ugyanis ezek gyermekeknél hiperaktivitást okozhatnak. 
Külön rendeletet terjesztettek elő az EU-ban használt mintegy 2600 természetes és 
mesterséges aroma szabályozásáról. A jogszabálytervezet szerint egy aromát csak akkor 
lehet természetes aromának hívni, ha az összetevőinek legalább 90 százaléka 
természetes eredetű. 
A negyedik élelmiszer adalékokról szóló rendelet az élelmiszeripari enzimeket 
szabályozza. Enzimeket, mint például a különböző élesztők, vagy a sajtérleléshez 
használt penészgombák, az élelmiszergyártás számos területén használunk az 
élelmiszerek állagának, külalakjának és tápértékének javítására. Sajnos a Parlament 



javaslata ellenére ezután sem kell jelölni ha az adalékanyag, jellemzően az élelmiszeripari 
enzim GMO-t tartalmaz. 

(Simon Gergely) 

NEMZETKÖZI CIVIL EGYEZTETÉS AZ UNIÓS NÖVÉNYVÉDŐSZER-
POLITIKÁRÓL 

A Növényvédőszer Akcióhálózat német szervezete (Pesticide Action Network Germany, 
PAN-G) és a szlovén ECHo 2008. június 19-20-án szervezte meg a szlovén Mariborban 
egyeztető értekezletét. A nemzetközi megbeszélés témája az Unió most alakuló 
növényvédőszer-szabályozásának az újonnan csatlakozott országokra gyakorolt hatása, 
valamint az egészségügyi és környezeti szempontból megfelelő jogszabály elfogadásának 
segítése volt. 
A Szlovénia második legnagyobb városában tartott rendezvényen nyolc újonnan 
csatlakozott országból (Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Magyarország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia) érkeztek a civil szervezetek képviselői. A megbeszélésen 
a tervezett szabályozás részleteit, várható alakulását és hatásait jobban ismerő nyugat-
európai szakértők tartottak előadásokat. 
A kétnapos megbeszélést Hans Muilerman, a holland Stichting Natuur en Milieu 
képviselőjének az Európai Unió növényvédőszer-felhasználásának alakulásáról tartott 
előadása nyitotta. A statisztikai adatok szerint 1997 és 2004 között folyamatosan 
emelkedett a növényvédő szerekkel többszörösen, illetve határérték felett szennyezett 
élelmiszerek aránya. Az EU15 országokban felhasznált növényvédő szerek mennyisége 
az 1992–2003 években annak ellenére sem csökkent, hogy jellemzően az újabb 
hatóanyagokkal egyre kisebb mennyiségek alkalmazásával is el lehet érni a kívánt hatást. 
Az előadó a kockázatok csökkentésének lehetőségeit is megemlítette, például a 
(gondosan végzett) integrált növénytermesztés során, a termény védelme érdekében a 
permetezéseket csak a legvégső esetben alkalmazzák. Egyes országok programokat 
készítettek a növényvédőszer-felhasználás csökkentése érdekében, de sajnos ezek 
megvalósítására nem helyeznek kellő hangsúlyt. 
Ezt követően Susanna Smolka a PAN-G munkatársa ismertette a jelenlegi és az új  
szabályozás uniós szintű növényvédőszer-engedélyezési lépéseit. A jelenlévők 
részletesen megismerhették a most zajló növényvédő szerekkel kapcsolatos uniós 
jogalkotási folyamatokat, a tervezet részleteit, és a környezeti szempontból fontosabb 
javaslatok hátterét. 
Elliott Cannell, a PAN Europe szervezet koordinátora az uniós növényvédelmi 
jogszabályalkotás eddigi tapasztalatairól, az egyeztetésekben résztvevő intézmények 
(Európai Bizottság, Európa Parlament, Európai Tanács) álláspontjáról is beszámolt. A 
várható egyeztetési menetrend ismeretében különösen fontos a 2008 őszén esedékes 
európai parlamenti szavazások előtti összehangolt civil fellépés. 
A megbeszélésen a Levegő Munkacsoport mellett még két kelet-közép-európai civil 
szervezet (a szlovén ECHo és a bulgár FoE) mutatta be a növényvédőszerekkel 
kapcsolatban végzett ismeretterjesztési és lobbitevékenységeit. 
Az Európai Unió keleti részének növényvédőszer-felhasználási szokásairól és a 
szennyezettségi adatokról is beszámoltak a résztvevő országok képviselői. A 
megbeszélés célja a közös, ezen országokra jellemző problémák feltárása volt. A térséget 



érintő vegyszeres növényvédelem kockázatainak a megismerése és mérséklése 
szempontjából különösen fontos az információhoz jutás kérdése. 
Egyes kiemelten fontos témákban számos országban nagyon nehéz, vagy lehetetlen a 
hatóságok által gyűjtött közérdekű adatokhoz (mint például a növényvédőszer-maradék 
vizsgálatok eredményei, a permetszer-felhasználás nagysága) való hozzáférés. 
Problémát jelent, hogy a növényvédő szerek árai nem tükrözik a gyártás és felhasználás 
társadalmi költségeit, így azok felhasználása az optimálisnál nagyobb mértékű. 
Egyes növényvédő szerek felhasználása jelentősen emelkedik az agroüzemanyag-
előállítás céljából termesztett növények terjedése miatt. 
A civil szervezetek közös sajtóközleménye itt érhető el. 

 (Levegő Munkacsoport) 

VESZÉLYES OLDÓSZEREK AZ UNIÓS TILTÓLISTÁN 

A halogénezett oldószerek káros egészségügyi hatása már régóta ismert. Az Európai 
Bizottság 2008 elején javaslatot tett a diklór-metán nevű anyagnak a festék eltávolító 
szerekben való korlátozására, mivel a könnyen párolgó anyag károsítja az idegrendszert 
és lehetséges rákkeltő. A zöldpárti jelentéstevő a szélesebb körű tiltást szeretné elérni, 
míg az ipari lobbi természetesen a további használat mellett ágál. Ironikus, hogy az ipar 
azzal érvel a káros anyag betiltása ellen, hogy az alternatív anyagok hatásait még nem 
ismerjük. Más esetekben pont azzal nyugtatják a döntéshozókat, hogy minden anyag 
kockázatát kellően tudják kezelni. A diklór-metán korlátozásáról őszre várható döntés. 
Július elején az Európai Parlament és a Tanács is elfogadta két glikol oldószer 
korlátozását. A DEGME nevű anyag bőrön keresztül felszívódva károsítja az egészséget, 
ismert, hogy reprotoxikus ezért komoly siker, hogy nem csak festékekben, hanem 
tisztítószerekben, padlóápoló szerekben is betiltották a használatát. A Bizottság eredetileg 
csak festékekben korlátozta volna a DEGME-t, ám magyar zöldek ösztönzésére Hegyi 
Gyula, a téma szocialista felelőse javasolta, hogy tisztítószerekben is korlátozzák. 
Hosszas viták után ezt végül a tagállamok kormányai és az Európai Bizottság is elfogadta. 
A DEGBE nevű oldószer belélegezve káros az emberi egészségre. Az Európai Bizottság 
előterjesztése szerint festékszóró spraykből tiltották volna ki, ám szintén Hegyi Gyula és a 
zöldek javaslatára aeroszolos tisztítószerekben is korlátozásra került. 
Az allergizáló, döntően ragasztókban található MDI korlátozását viszont elutasították az 
Unió döntéshozói. A most elfogadott jogszabályban csak javasolják a gumikesztyű 
használatát az MDI-t tartalmazó ragasztó alkalmazásakor. 

(Simon Gergely) 
 
 



Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási 
szándékát a reach@levego.hu e-mail címen jelezze! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége vegyi 
anyag kampánya keretében. 
 
Pál János (LMCS), Dragos Tibor (MTVSZ), Simon Gergely 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
A témában további hírek és információk találhatóak a Levegő Munkacsoport és a 
Magyar Természetvédők Szövetségének közös vegyi anyag honlapján: 
www.vegyireakcio.hu 


