
AD\658218HU.doc PE 384.426v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

2007/2006(INI)

18.4.2007

VÉLEMÉNY
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
részére

a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégiáról
(2007/2006(INI))

A vélemény előadója: Michl Ebner



PE 384.426v02-00 2/6 AD\658218HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\658218HU.doc 3/6 PE 384.426v02-00

HU

JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy Európában egyidejűleg több mezőgazdasági rendszer is létezik, amelyek 
nagy része esetében a növényvédő szerek használata a gazdálkodási mód részét 
képezi; sürgősen felül kell vizsgálni, hogy a jó minőségű és kielégítő mennyiségű 
élelmiszer előállítása biztosítható-e növényvédő vegyszerek használata nélkül;

2. hangsúlyozza, hogy a növényvédő szerek használatának visszaszorítására fennáll egy 
kötelezettség annak érdekében, hogy azok veszélyességét csökkentsék, és
környezetbarátabb, valamint az emberekre és az állatokra nézve kevésbé veszélyes
alternatív növényvédő szereket, erőforrásokat és módszereket keressenek, amelyek a 
környezeti és egészségügyi előnyök mellett javítják az európai mezőgazdasági 
termékek minőségét is, illetve növelik azok hozzáadott értékét az ilyen kérdésekkel 
kapcsolatos közérdeklődés és fogyasztói érzékenység eredményeként;

3. megállapítja, hogy elsősorban nem a növényvédő szerek állandó használatára, hanem 
inkább a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságára kell összpontosítani az 
élelmiszer-biztonság, a fogyasztók egészsége, a tiszta ivóvízzel való ellátottság, a 
gazdag növény- és állatvilág megóvása, illetve a mezőgazdasági foglalkozást űzők 
egészsége érdekében; nézete szerint a növényvédő szerek használata ebben a 
tekintetben egy eszköz lehet, azonban erre különleges szabályokat kell alkalmazni az 
egészséget fenyegető lehetséges veszély miatt;

4. rámutat a kisebb peszticid-adagok használatát ösztönző mezőgazdasági gyakorlatok 
(többek között integrált termesztés és biogazdálkodás) elterjesztésének 
szükségességére, amelyek hozzájárulnak majd a peszticidek használatának általános 
csökkenéséhez;

5. rámutat, hogy csak a különféle növényvédő szerek és hatóanyagok kellően széles 
választékban való rendelkezésre állásával valósítható meg a fenntartható 
rezisztenciagazdálkodás és a növényvédelem továbbfejlesztése, és ezzel a gazdálkodók 
és más gazdasági szereplők körében megnő az ezek használatát szabályozó különféle 
jogi aktusok támogatottsága, illetve ezen jogszabályok betartása hatékonyabb lesz a 
jelenleginél;

6. rámutat, hogy az Európai Unió időközben több mint egy tucat jogi aktust hozott létre, 
amelyek közvetlen vagy közvetett módon szabályozzák a növényvédő szerek 
használatát; hangsúlyozza azonban, hogy a növényvédő szerek használatára vonatkozó 
tervezett előírások megfelelő irányba mutatnak;

7. kéri, hogy az engedélyezett növényvédő szerek használatára vonatkozó döntés a 
megfelelően képesített tanácsadók általi tanácsadás alapján szülessen meg; úgy ítéli 
meg, hogy a szabályozásoknak és az ellenőrzéseknek ezt döntési mozgásteret az egyes 
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tagállamok sajátos helyzetétől függően figyelembe kell venniük;

8. hangsúlyozza, hogy a közösségi jogszabályoknak nem mennyiségi korlátozásokat kell 
bevezetniük, mivel ez arra ösztönözheti a gazdálkodókat és más gazdasági szereplőket, 
hogy kisebb mennyiségben alkalmazott, de veszélyesebb anyagokat használjanak;

9. követeli, hogy a Bizottság és a tagállamok biztosítsák a felvilágosító, tanácsadó és a 
továbbképzési programok megfelelő finanszírozását; rámutat, hogy ezek az 
intézkedések inkább járulnak hozzá a helyzet javításához, mint a további 
dokumentáció vagy a jelentési kötelezettségek; a teljesen átfogó ellenőrzés teljes 
mértékben utópisztikusnak tűnik;

10. követeli, hogy a tervezett előírások ne növelhessék szükségtelen bürokráciával a 
gazdálkodók terheit, és úgy véli, hogy a széles körű harmonizációt az ellenőrzési 
eljárások megkönnyítésére kellene felhasználni azok hatékonyságának csökkentése 
nélkül;

11. követeli, hogy a tervezett statisztikai rendelet ne vezethessen a gazdálkodók további 
terheléséhez;

12. rámutat, hogy a 2014-ben kötelezően integrált növényvédőszer-gazdálkodás számos 
szempontja még tisztázatlan, ami a keresztmegfeleléssel összhangban a gazdálkodók 
között jelentős bizonytalansághoz és jogbizonytalansághoz vezethet;

13. követeli, hogy az önkéntes és támogatott intézkedések előnyt élvezzenek a kötelező 
erejű intézkedésekkel szemben; a megfelelő eszközállományra vonatkozó döntés a 
helyi viszonyok elemzését követően a tagállamokra hárul a nemzeti cselekvési tervek 
keretén belül;

14. követeli, hogy a tagállami cselekvési terveket az agrárágazattal szorosan egyeztetve,
átlátható módon készítsék el, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti 
hatását, és követeli, hogy a célok ellenőrizhetők legyenek; támogatja a tagállami
cselekvési tervek közösségi társfinanszírozását; úgy ítéli meg, hogy a nyilvánosságot 
átfogó módon tájékoztatni kell, és biztosítani kell a rendszeres kiigazítást annak 
érdekében, hogy a tagállamokat folyamatos erőfeszítésekre ösztönözzék; 

15. üdvözli az előírások további harmonizációját a növényvédő szerek engedélyeztetése és 
forgalomba hozatala terén; rámutat azonban, hogy az eljárásokat szigorúan, optimális 
és kiszámítható módon kell kialakítani, hogy az innovatív – és általában kis 
kockázattal bíró – termékek piacra jutását megkönnyítsék; fel kell használni a 
harmonizációt a fennálló jogbizonytalanságok eloszlatására is;  

16. felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a maximális szermaradék-határértékekre 
vonatkozó közösségi harmonizációt, mivel jelenleg az EU-n belül a versenyfeltételek 
egyenlőtlenek, ami akadályozza a kereskedelmet és elbizonytalanítja a fogyasztókat;

17. kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és az iparággal együtt tegyen intézkedéseket 
a hamisított és/vagy engedély nélküli növényvédő szerek behozatala, illetve 



AD\658218HU.doc 5/6 PE 384.426v02-00

HU

forgalomba hozatala ellen;

18. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az import élelmiszerek esetében a 
határérték átlépésének megállapításakor ugyanazokat az intézkedéseket és szankciókat 
alkalmazzák, mint az Európai Unióban előállított termékek esetében; kéri annak 
haladéktalan biztosítását, hogy az import termékeket (amelyek általában a növényvédő 
szerek használatára vonatkozó kevésbé szigorú jogszabályok hatálya alá tartoznak, és 
ezért nagyobb az illegális szermaradék-tartalom kockázata) valamennyi tagállamban 
ugyanolyan módon, megfelelő gyakorisággal ellenőrizzék az európai mezőgazdasági 
termelők és gyártók háttérbe szorításának elkerülése, illetve annak érdekében, hogy az 
EU-n belül egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak;

19. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy bocsássanak rendelkezésre elegendő 
pénzeszközt a rezisztenciakutatás, a különféle rezisztenciajellemzőkkel bíró, 
különböző növények termesztése és kínálata, a vetésforgó-kutatás, valamint a kártevők 
és növénybetegségek elleni küzdelemre irányuló talajművelési módszerek és a 
növényvédelmi innovációk számára (beleértve a nem kémiai jellegű alternatívákat is);

20. felhív az olyan növényvédő szerek és peszticidek felhasználásával gyártott 
takarmányok EU-ba történő behozatalának megfelelő ellenőrzésére, amelyek 
használata és forgalmazása az EU-ban nem engedélyezett;

21. felhív az általánosan rendelkezésre álló peszticidek előállítására, behozatalára, 
kivitelére, értékesítésére, forgalmazására és használatára vonatkozó információk 
összegyűjtésére irányuló koordinált rendszerek létrehozására;

22. felhív a peszticidek újrahasznosításához nyújtandó közösségi pénzeszközök 
biztosítására, mivel az EU-n belül több mint 200 000 tonna peszticidet tárolnak még 
mindig föld alatti lerakóhelyeken és szabadtéri készletekben;

23. felhívja a Bizottságot a peszticidek és növényvédő szerek használatával kapcsolatos 
védelmi és együttműködési politika kialakítására az EU szomszédainak 
vonatkozásában.
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