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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégiáról
(2007/2006(INI))

Az Európai Parlament,

− tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági És 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Tematikus stratégia a 
peszticidek fenntartható használatáról” című közleményére (COM(2006)0372),

− tekintettel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program (6. KCsP) 
megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatra1,

− tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatra (COM(2006)0373),

− tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2006)0388),

− tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkére,
− tekintettel az EK-Szerződés 6. cikkére, amelynek értelmében a környezetvédelmet –

különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell illeszteni a közösségi 
politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába,

− tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok 
felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló, 2005. 
február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

− tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3, az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi 
irányelvre4, a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről 
szóló, 1975. június 16-i 75/440/EGK tanácsi irányelvre5, valamint a felszín alatti vizek 
szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006. december 12-i 2006/118/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

− tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre7, valamint a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és 
az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK rendelethez való 
hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és 

  
1 HL L 242., 2002.9.10., 1. o.
2 HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
3 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
4 HL L 330., 1998.12.5., 32. o.
5 HL L 194., 1975.7.25., 26. o.
6 HL L 372., 2006.12.27., 19. o.
7 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
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címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006/121/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre1,

− tekintettel az Európai Bizottság „Az EU növényvédő szerekre vonatkozó jövőbeli 
környezetvédelmi politikájának lehetőségei” című összefoglaló jelentésére (1997),

− tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

− tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-
0000/2007),

A. mivel az EU-ban a növényvédő szerek használata 1992 és 2003 között számottevő maradt, 
és nem csökkent;

B. mivel bizonyos peszticidek még mindig nemkívánatos mennyiségben találhatók meg a 
környezetben, különösen a talajban és a vízben; mivel a mezőgazdasági termékekben 
továbbra is a szabályozási határértékeket meghaladó mennyiségű maradékanyagok 
találhatók;

C. mivel – bár a peszticidek használatából származó előnyök, illetve a hatékony, fenntartható 
és versenyképes európai mezőgazdasági termelés biztosításában betöltött szerepük 
vitathatatlan – a lakosságot jobban kell tájékoztatni a használatuk lehetséges egészségi és 
környezetvédelmi kockázatairól, illetve rövid és hosszú távú káros hatásaikról;

D. mivel hiányzik a peszticidek használatának és a termékekben megtalálható 
maradékanyagok szintjének jelentését és nyomon követését szolgáló átlátható rendszer, 
beleértve a megfelelő mutatók kidolgozását is;

1. elismeri, hogy a peszticidek használata terén jogi keretre van szükség, mivel a hatályos 
jogszabályok nem bizonyultak elegendőnek a peszticidek használata miatt az egészséget 
és környezetet érő veszélyek és kockázatok minimálisra csökkentésének eléréséhez;

2. üdvözli a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégiát, amely 
azonosítja a jelenlegi jogszabályok hiányosságait, és a növényvédő szerek forgalomba 
hozatala, illetve e termékek életciklusának vége közötti „rés betöltése” érdekében a 
felhasználás szakaszának szabályozását javasolja;

3. megállapítja, hogy a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia 
kizárólag a növényvédő szerekre vonatkozik, amelyek a peszticideknek csupán egy részét 
képezik, és sürgeti a Bizottságot, hogy a tematikus stratégia alkalmazási körét a lehető 
leghamarabb terjessze ki a biocid szerekre is;

4. elengedhetetlennek tartja, hogy a nem rendeltetésszerű használat, a túlzott használat és a 
mérgezéses balesetek megelőzése érdekében javítsák a peszticidek felhasználóinak 

  
1 HL L 396., 2006.12.30., 850. o.



PR\657643HU.doc 5/9 PE 386.500v01-00

külső fordítás

HU

magatartását; üdvözli a hivatásos peszticidfelhasználók képzési és oktatási rendszerének 
létrehozását, amelyre nézve a Bizottságnak az egyes európai régiók között meglevő 
különbségeket figyelembe vevő iránymutatásokat kellene kidolgoznia;

5. hangsúlyozza, hogy a peszticidek használata miatt az egészséget és a környezetet érő 
veszélyek és kockázatok minimálisra csökkentése nem valósítható meg a harmadik 
országokkal folytatott építő jellegű párbeszéd és kapacitásépítés nélkül, beleértve a 
pénzügyi ösztönzést is;

6. kiemeli, hogy a média fontos szerepet tölt be a lakosságnak a peszticidekre vonatkozó 
kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatása terén;

7. üdvözli a Bizottság által választott intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
célratörő nemzeti cselekvési tervei a folyamat egészének kulcsfontosságú elemei;

8. sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a Bizottság a mennyiségi és minőségi 
kritériumoknak a nemzeti cselekvési tervekből történő kihagyása mellett döntött, így 
csökkentette azok célratörő jellegét;

9. hangsúlyozza, hogy a felhasználás mennyiségi csökkentésére vonatkozó célkitűzések 
nemzeti cselekvési tervekben való említése nélkül „a peszticidek veszélyeinek, 
kockázatainak és a tőlük való függésnek a csökkentése” célkitűzés meghatározása igen 
pontatlan és homályos, és a tagállamokat nem fogja a felhasznált peszticidek 
mennyiségének csökkentésére késztetni;

10. azt javasolja, hogy a Bizottság a nemzeti cselekvési tervekben mennyiségi kritériumokkal 
kombinálhatná a peszticidek veszélyeinek, kockázatainak és a tőlük való függésnek a 
megszüntetését, figyelembe véve a már mennyiségi csökkentési célkitűzéseket alkalmazó 
némely tagállamok pozitív tapasztalatait, amelyek igazolták, hogy a peszticidek 
használatát a mezőgazdasági termelőkre háruló jelentős költségek nélkül is lehet 
csökkenteni;

11. egyetért azzal, hogy a nemzeti cselekvési terveket az egyes tagállamok egyedi 
körülményeihez kell igazítani;

12. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a tematikus stratégia legfontosabb 
várt eredménye a peszticidek emberi egészségre gyakorolt negatív hatásainak 
csökkentése;

13. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy – bár a peszticidekhez immunrendszeri hatások, az 
endokrin rendszer zavarát okozó hatások, neurotoxikus zavarok és daganatos 
megbetegedések társulnak1 – a tematikus stratégia csak említés szintjén foglalkozik az 
egészséggel;

14. rámutat, hogy a magzatok, a csecsemők, a gyermekek és a várandós nők, az idősek és az 
eleve egészségügyi problémákban szenvedők a felnőtteknél sérülékenyebbek és 

  
1 Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Stratégia, COM(2003)0338, 5. o.
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védtelenebbek a peszticidekkel, különösen a különböző típusú peszticidek halmozódó 
hatásaival szemben;

15. úgy véli, hogy alapvetően fontos további kutatásokat végezni a peszticidek használatának 
egészségi hatásaival kapcsolatban;

16. melegen üdvözli az úgynevezett „helyettesítési elvet”, amely alapján a veszélyesebb 
anyagokat ki fogják vonni a piacról, ha azoknak léteznek biztonságosabb megfelelői, és 
kiemeli, hogy nem vegyi alternatívák alkalmazására van szükség;

17. úgy gondolja, hogy a nemkívánatos expozíció megakadályozása érdekében szükség van 
azoknak az övezeteknek a kijelölésére, ahol csökkentett vagy semmilyen mértékben nem 
alkalmaznak peszticideket, valamint a vízi környezet peszticidszennyezéssel szembeni 
fokozott védelmére; úgy véli, hogy a különböző földrajzi és időjárási feltételek 
figyelembevételével megfelelő szélességű „pufferövezeteket” kellene létrehozni;

18. tudomásul veszi az európai talajvizek és felszíni vizek peszticidekkel való 
szennyezettségét; rámutat, hogy víztisztítást azonban elsősorban csak az emberi 
fogyasztás érdekében végeznek, míg a szennyezett víz fennmaradó része a növény- és 
állatvilágból jut az emberi szervezetbe, és ezt követően magas kezelési költségeket 
eredményez;

19. elismeri, hogy a levegőből végzett permetezés elkerülhetetlen; úgy véli azonban, hogy a 
permetezést csak akkor lehet alkalmazni, ha egyértelmű környezeti előnyökkel jár vagy 
nincs más használható alternatíva, ám ugyanakkor kötelezővé kell tenni a lakosság 
értesítését a permetezés időpontjáról, valamint a peszticid mennyiségéről és típusáról;

20. sürgeti a Bizottságot a lehető legalacsonyabb maximális maradékanyag-határértékek 
meghatározására, kivéve, ha bizonyítható, hogy még az elérhető legjobb technológiák és 
módszerek sem tudják a maradékanyagokat egy bizonyos szint alatt tartani; e tekintetben 
felszólítja a tagállamokat, hogy javítsák a peszticidek koncentrációjának az 
élelmiszerekben és környezeti közegekben történő nyomon követését;

21. üdvözli az arra irányuló javaslatot, hogy a tagállamokat kérjék fel azon rendelkezések 
megszüntetésére, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a peszticidekre 
csökkentett HÉA-mértéket alkalmazzanak;

22. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság a kártevők elleni integrált védekezésre vonatkozóan 
javasoljon egyértelmű fogalommeghatározásokat és minimumfeltételeket;

23. elismeri, hogy a közös agrárpolitikát alkotó különböző szabályozásokba számos 
környezetvédelmi szempontot beépítettek, ezáltal a mezőgazdasági termelési 
módszereket környezetbarátabbá tették;

24. sürgeti a tagállamokat, hogy segítsék elő a peszticidek alacsony mértékű alkalmazásával 
végzett mezőgazdasági termelést és a biogazdálkodást, és biztosítsák, hogy a peszticidek 
hivatásos felhasználói az összes elérhető növényvédő termék környezetbarátabb 
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felhasználása felé mozduljanak el, a peszticidek módszeres alkalmazása helyett előnyben 
részesítve a nem vegyi alternatívákat, a vetésforgót és a gyomlálást;

25. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a peszticidek biztonságos tárolását és 
kezelését, valamint azt, hogy a fel nem használt, illetve lejárt szavatosságú peszticideket 
és azok üres csomagolását ellenőrzött keretek között gyűjtsék össze, és a feleslegessé vált 
peszticideket a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályokkal összhangban kezeljék;

26. elismeri, hogy a peszticidek egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásainak 
csökkentéséhez elengedhetetlen a kijuttatásukhoz használt berendezések megfelelő 
karbantartása, és hangsúlyozza, hogy a kijuttatáshoz használt berendezéseket 
rendszeresen ellenőrizni kell;

27. hangsúlyozza, hogy a peszticidek káros hatásai jól ismertek, ugyanakkor a 
géntechnológiával módosított szervezetek káros hatásait még nem igazolták kellőképpen; 
ezért arra szólít fel, hogy végezzenek több kutatást a peszticidek géntechnológiával 
módosított szervezetekkel történő helyettesítésének lehetősége terén;

28. sürgeti a Bizottságot, hogy a tematikus stratégiát a meglévő és a jövőbeli jogszabályokat 
összefogó dokumentumként alakítsa ki; azt ajánlja, hogy olyan megvalósítható 
eszközcsomagra tegyen javaslatot, amelyben az egyes eszközök nem ellentétesek
egymással, hanem kiegészítik egymást;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.



PE 386.500v01-00 8/9 PR\657643HU.doc

külső fordítás

HU

INDOKOLÁS

2006 júliusában a Bizottság, a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslattal és a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslattal együtt benyújtotta a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 
peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégiát.

A stratégia célkitűzése, hogy csökkentse az emberi egészséget és a környezetet a peszticidek 
használata miatt érő kockázatok és negatív hatások összességét. A stratégia a hatodik 
környezetvédelmi cselekvési programból ered (2002 júliusában fogadták el), amely az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatások minimálisra csökkentése érdekében a 
peszticidek fenntartható használatára szólít fel.

El kell ismerni, hogy e politika legfontosabb célja az egészség és a környezet védelme. Sok 
erőfeszítést tettek a peszticidek használatához társuló kockázatok minimálisra csökkentése 
érdekében, de a talajban és a vízben még mindig nemkívánatos mennyiségben fordulnak elő. 
A peszticidmaradékok minden élőhelyen megtalálhatók, a mintaként megvizsgált gyümölcsök 
44%-a peszticidekkel szennyezett, 5,5%-uk a maximális maradékanyag-határérték feletti 
mértékben. Felettébb lelombozó, hogy a kérdéssel a tagállamokban elsősorban a 
mezőgazdasági minisztériumok foglalkoznak, a környezetvédelmi minisztériumok igen kis 
mértékű részvételével.

Továbbra is kétségbevonhatatlan, hogy a peszticidek használata terén hatékony 
jogszabályokra van szükség. A tematikus stratégia betölti a már szabályozott két szakasz, a 
forgalomba hozatal és az életciklus végének szakasza (maximális maradékanyag-határértékek 
és a hulladékokra vonatkozó jogszabályok) közötti rést. A tematikus stratégia a felhasználási
szakaszt szabályozza.

A jelentéstervezet előadója – bár elismeri, hogy a mezőgazdaság termelékenységéhez szükség 
van a peszticidek használatára – azon a véleményen van, hogy a peszticidek használatának 
csökkentésére más megoldások is léteznek, a mezőgazdasági ágazat termelékenységének 
csökkentése nélkül. A biogazdálkodás, a vetésforgó, a gyomlálás vagy a peszticidek 
géntechnológiával módosított szervezetekkel történő lehetséges helyettesítése/részleges 
helyettesítése jelenhet alternatívát.

A jelentéstervezet előadója nem kívánja a peszticideket azonnal géntechnológiával módosított 
szervezetekkel helyettesíteni. A kérdés lényege, hogy a vegyi anyagok/peszticidek emberi 
egészségre gyakorolt nemkívánatos hatásai jól ismertek. A géntechnológiával módosított 
szervezetek emberi egészségre gyakorolt hatását viszont még nem tárták fel. Ezért 
létfontosságú lehet további kutatásokat végezni.

A „Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható használatáról” cím félrevezető lehet, mivel 
kizárólag a növényvédő szerekkel foglalkozik, amelyek a peszticidek csoportjának csak egy 
részét képezik. A tematikus stratégia alkalmazási körét ezért ki kell szélesíteni, hogy a lehető 
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leghamarabb kiterjedjen a biocid szerekre is.

Széles körben elismerik, hogy a peszticidekkel és azok használatával kapcsolatos jelenlegi 
ismeretek nem elegendőek. A jelentéstervezet előadója így melegen üdvözli a hivatásos 
felhasználok képzési programjainak létrehozását annak érdekében, hogy teljes mértékben 
tisztában legyenek a peszticidek használatához kapcsolódó kockázatokkal.

Az egész folyamat központi eleme a nemzeti cselekvési tervek bevezetése. Sajnálatos
azonban, hogy a Bizottság a mennyiségi kritériumok nemzeti cselekvési tervekből való 
kihagyása mellett döntött, és kizárólag „a peszticidek veszélyeinek, kockázatainak és a tőlük 
való függésnek a csökkentésére” összpontosított. Ez homályos megfogalmazás, amely nem 
fogja a tagállamokat a felhasznált peszticidek mennyiségének csökkentésére, illetve a 
veszélyesebb peszticidek kevésbé veszélyes szerekkel történő helyettesítésére kényszeríteni. 
A nemzeti cselekvési terveknek konkrétumokat kell tartalmazniuk, és az arra legalkalmasabb 
mutatók alapján meg kell határozniuk, hogyan fogják a peszticidek veszélyeit, kockázatait és 
a tőlük való függést csökkenteni. Az előadó ezért azon a véleményen van, hogy a 
Bizottságnak a nemzeti cselekvési tervekben a peszticidek veszélyeinek, kockázatainak és a 
tőlük való függésnek a csökkentését mennyiségi kritériumokkal kellene kombinálnia. E 
tekintetben példaként lehet tekintetni Dániának az alkalmazási gyakoriság indexének 
alkalmazása terén szerzett pozitív tapasztalatát.

Igen lelombozó, hogy – bár a Bizottság a peszticidek használata miatt az emberi egészséget 
érő negatív hatások csökkentését a stratégia fő célkitűzéseként ismerte el – a tematikus 
stratégiában ezzel a kérdéssel konkrétan egyetlen cikk sem foglalkozik, és az egészséggel is 
csupán említés szintjén foglalkoznak. A tematikus stratégia nem tesz említést arról, hogy a 
peszticidek számos immunrendszeri zavart, neurotoxikus zavarokat vagy akár daganatos 
megbetegedéseket okoznak. Nem ismeri el, hogy a várandós nők, a gyermekek és a magzatok
alkotják a legsérülékenyebb csoportot.

A jelentéstervezet előadója azonban üdvözli a Bizottság által bevezetett számos intézkedést, 
és támogatja a helyettesítési elvet, a levegőből végzett permetezés megtiltását, a csökkentett 
HÉA-mértékek tilalmát, a vízi környezet fokozott védelmét, valamint azoknak az övezeteknek 
a kijelölését, amelyeken csökkentett vagy semmilyen mértékben nem alkalmaznak 
peszticideket. A lakosság expozícióval szembeni védelme érdekében azonban 
„pufferövezeteket” kell létrehozni.


