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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Mark De Ath, brit állampolgár által az Amenity Forum nevében benyújtott, 
1178/2007. számú, 80 aláírást tartalmazó petíció a növényvédő szerek 
fenntartható használatáról szóló, javasolt uniós irányelvről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága által egy, 
a növényvédő szerek fenntartható használatának elérésére irányuló közösségi fellépés kereteit 
meghatározó irányelvtervezettel kapcsolatosan benyújtott számos módosítást. A petíció 
benyújtója szerint a módosítások azt eredményeznék, hogy a növényvédő szerek használatát 
minden nyilvános helyen betiltják. A petíció benyújtója szerint az Egyesült Királyság máris 
szigorú jogszabályi előírásokkal ellenőrzi a növényvédő szerek használatát, és úgy véli, hogy 
a növényvédő szerek fontos szerepet játszanak a műemlékeknek a mélyen gyökerező, évelő 
gyomok elleni védelme terén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottsága 2007 júliusában jelentést fogadott el egy, a növényvédő szerek fenntartható 
használatának elérésére irányuló közösségi fellépés kereteit meghatározó európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról. Jelentésében a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság a növényvédő szerek használatának teljes körű tilalma 



PE411.988v01-00 2/2 CM\738844HU.doc

HU

mellett foglalt állást valamennyi, a nagyközönség vagy veszélyeztetett populációk által 
hozzáférhető területen.

A petíció célkitűzése az európai parlamenti képviselők afelől történő meggyőzése volt, hogy a 
2007. októberi plenáris szavazáson a módosítás ellen szavazzanak. A Bizottság szolgálatai a 
petíciót 2008 májusában kapták kézhez.

A Bizottság tudatában van annak, hogy a növényvédő szerek fogyasztási cikkekben való 
használatának teljes tilalma nem minden esetben járható út, mivel nem minden helyzetre állnak 
rendelkezésre életképes alternatívák.

A Bizottság ezért javaslatában a növényvédő szerek használatának tilalmát vagy a szükséges 
minimumra történő korlátozását javasolta a nagyközönség vagy veszélyeztetett populációk által 
hozzáférhető területeken, és az első olvasatban tett parlamenti módosításokról szóló 
álláspontjában a Bizottság nem találta elfogadhatónak a 75. módosítást.

A 75. módosítást az Európai Parlament a 2007. október 23-i plenáris szavazáson elvetette. A 
növényvédő szerek használatának teljes tilalmát a Tanács szintén nem javasolta közös 
álláspontjában.
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