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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kérelmezi egyfelől a peszticidek és általában a vegyi szennyezés emberi 
egészségre kifejtett hatásának vizsgálatát, illetve másfelől ezek értékesítésének betiltását. 
Egyes kutatók – például Miquel Porta professzor – által elvégzett vizsgálatok azt mutatják, a 
lakosság számos tagjának vére tartalmaz nagy mennyiségű DDT-t, annak ellenére, hogy a 
szert már évek óta betiltották. Egy másik, franciaországi vizsgálat bizonyította, hogy egy 
fiatal egyetlen nap alatt az általa lenyelt terményekből és azok csomagolásából 45 szennyező 
anyagot is vehet magához. A petíció benyújtója hozzáteszi, hogy számos 
megmagyarázhatatlan betegség – többek között a rák, az Alzheimer- és a Parkinson-kór –
eredete valószínűleg az ilyen terményekre vezethető vissza.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A petíció benyújtója az élelmiszerekben található szennyezőanyagok, elsősorban a 
növényvédőszer-maradványok miatt ad hangot aggodalmának. Sürgős intézkedések 
meghozatalát kéri a behozott élelmiszerekre vonatkozó uniós előírások alkalmazását illetően, 
valamint munkacsoport felállítását szorgalmazza a mezőgazdasági termelők foglalkozási 
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megbetegedéseinek megfigyelésére és a „természetes” növényvédelem módjainak 
vizsgálatára.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) engedélyezését az Unióban az 1107/2009/EK 
rendelet1 szabályozza, melynek célja az emberi egészség és a környezet védelme. A 
növényvédő szerekre vonatkozó uniós engedélyezési rendszer az adatszolgáltatási 
kötelezettségek szempontjából tulajdonképpen a világ legszigorúbb szabályozásának 
tekinthető. Alapját a tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által végzett, 
átfogó kockázatértékelés képezi. Kizárólag azokat a növényvédő szereket engedélyezik, 
amelyek az emberi egészségre és a környezetre nézve biztonságosnak tekinthetők.
A hatályban lévő szigorú engedélyezési rendszernek köszönhetően jelenleg az 1993 előtt 
forgalomban lévő növényvédő szerek csupán 40%-a kap engedélyt. Nem szabad ugyanakkor 
megfeledkezni arról, hogy technikailag elkerülhetetlen, hogy egyes, a piacról már kivont, de 
korábban alkalmazott, tartósan megmaradó növényvédő szerek (például a DDT) nyomokban a 
környezetben maradjanak, még akkor is, ha azokat már évek óta nem használják.

Az uniós jog ezenkívül oly módon is garantálja a fogyasztók védelmét, hogy meghatározza az 
élelmiszerekben és a takarmányokban található növényvédőszer-maradékokra vonatkozó 
megengedett határértékeket (396/2005/EK rendelet2).  Ezek a maradékanyag-határértékek az 
Unióban termelt és a behozott mezőgazdasági termékekre egyaránt alkalmazandók.

A maradékanyag-határértékeknek való megfelelést az Uniós jogszabályok (pontosabban a 
882/2004/EK rendelet3 és a 396/2005/EK rendelet) által előírt hivatalos ellenőrzések révén 
rendszeresen vizsgálják. Azon mezőgazdasági termékek esetén, amelyek olyan Unión kívüli 
országokból származnak, amelyekben különleges kockázatokat állapítottak meg, a hivatalos 
ellenőrzések számát megemelték (669/2009/EK rendelet4).
A növényvédő szerek használatával kapcsolatban a Bizottság fel szeretné hívni a figyelmet 
arra, hogy az engedélyezési eljárás során minden egyes ilyen termék esetében meghatározzák 
a címkézési követelményeket. A címkézési követelmények (1272/2008/EK rendelet5) 
értelmében valamennyi csomagoláson fel kell tüntetni a felhasználó személyes védelme 
szempontjából releváns információkat, valamint adott esetben a környezetvédelmi 
szempontok miatti használati korlátozásokat. A mezőgazdasági termelők és a felhasználók 
                                               
1 A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  HL L 
309., 2009.11.24., 1–50. o.
2 A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett 
növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló 396/2005/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008. március 11-i 299/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet HL L 97., 2008.4.9., 67–71. o.
3 A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről 
szóló 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  HL L 165., 2004.4.30., 1–141. o.
4 A 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és 
élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, 
valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról szóló 2009. június 24-i 669/2009/EK bizottsági rendelet  HL L 
194., 2009.7.25., 11–21. o.
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról HL L 353., 2008.12.31., 1–1355. 
o.
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felelőssége, hogy betartsák a címkén feltüntetett előírásokat. Ezenkívül a peszticidek 
fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv1 ösztönzi  a további tájékoztatás és 
képzés nyújtását a felhasználók számára.
A fentiekben részletezett európai jogszabályokon felül, amelyek a növényvédő szerek 
engedélyezését szigorú feltételekhez kötik és maradékanyag-határértékeket állapítanak meg, a 
Bizottság és a tagállamok tovább ösztönzik a peszticidek fenntartható használatát (a 
2009/128/EK irányelv). A tagállamoknak például mindent meg kell tenniük az alacsony 
peszticidfelhasználású növényvédelem, például az integrált növényvédelem előmozdítása 
érdekében. Ezek közé tartozik a petíció benyújtója által is említett, feromonokon alapuló 
technológia is. A tagállamoknak ezenkívül 2012-ig el kellett volna fogadniuk nemzeti 
cselekvési terveiket, amelyekben célokat kellett kitűzniük a peszticidek emberi egészségre és 
a környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében (ideértve a munkavállalók védelmét 
is). Az aggodalomra okot adó anyagokat figyelemmel kell követniük.
A fentieken kívül az 1107/2009/EK rendelet szigorú, egészségügyi és környezetvédelmi 
alapokon nyugvó jóváhagyási kritériumokat ír elő. Ez azt jelenti, hogy nem hagyhatók jóvá és 
így nem használhatók a rákkeltő, a mérgező vagy a szaporodóképességre káros vagy mutagén 
(tehát az 1272/2008/EK rendelet szerint az 1A és az 1B kategóriába tartozó) anyagok, a 
hormonrendszert károsító anyagok, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagok (POP), a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens 
és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok, kivéve, ha a humán expozíció elhanyagolható 
mértékű.
A Bizottság meg szeretné nyugtatni a petíció benyújtóját afelől, hogy a növényvédő szerek 
engedélyezésére (1107/2009/EK rendelet), a megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékének meghatározására és a releváns hivatalos ellenőrzésekre (396/2005/EK, 
882/2004/EK és 669/2009/EK rendeletek), valamint a peszticidek fenntartható használatára 
(2009/128/EK irányelv) vonatkozó hatályos uniós jogszabályok révén biztosított az egészség, 
a biztonság és a környezet magas szintű védelme.
A Bizottság ezenkívül hangsúlyozni kívánja, hogy a jogszabályok végrehajtása hosszan tartó 
folyamat, és hogy az emberi egészség és a környezet védelmére irányuló célkitűzés 
megvalósítása érdekében a fent említett jogi aktusokat rendszeresen felülvizsgálják.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/128/EK irányelve a peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 71. o.)


