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a neonikotinoid rovaröl ő szerekre kért magyarországi derogációs kérelem
visszavonásáró l

1. Az Országgyűlés az egészséghez és az egészséges környezethez való jog érvényesülés e
érdekében felhívja a Kormányt, hogy a jelen és a jövő generációk érdekeit, valamint a
fenntartható fejlődés céljait tiszteletben tartva vonja vissza a neonikotinoid rovaröl ő
szerekre (irnidakloprid, tiametoxám, klotianidin) kért magyarországi deragáeiós kérelmet ,
és véglegesen, de legalább az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság vonatkoz ó
vizsgálatának lezárulásáig, illetve az eredmények tagállamok általi megvitatásáig tiltsa me g
ezeknek a szereknek a használatát .

2. Az Országgyűlés az elővigyázatosság elve alapján felkéri a Kormányt, hogy a jövőben i
hazai álláspont kialakításában a környezetért és az egészségügyért felel ős tárcák, illetve
azok érintett háttérintézetei együttesen döntsenek, vagyis a szerhasználatot ne csa k
gazdasági szempontok alakítsák .

3. Az Országgyű lés felhívja a Kormányt, hogy ösztönözze az emberi egészséget és a z
élővilágot veszélyeztető vegyszerek használatának visszaszorítását, szigorítsa
alkalmazásuk feltételeit, fokozottan ellen őrizze használatukat, gondoskodjon a nem kíván t
hatásokról való széleskörű tájékoztatásról, és segítse el ő az ökológiai gazdálkodás széle s
körű elterjesztését.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba,



INDOKOLÁ S

A neonikotinoid rovarölő szerek korlátozását az Európai Unió 2013-ban vezette be, maj d
2015-ben azt ideiglenesen meg is hosszabbította . További döntés az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hivatal (EFSA) vonatkozó jelentésének elkészítése után várható . Az EFSA
jelenleg a tagállamok, méhészek, civilek és a további érintett szereplők által 2015. szeptember
30-ig benyújtott új tudományos kutatásokat és terepi információkat értékeli .

Az elmúlt három évben lefolytatott tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy a korlátozá s
alatt álló három rovarölő szer jelentős és nem kontrollálható veszélyt jelent á mézelő házi és
vadon élő méhekre és az ökoszisztémák szempontjából nélkülözhetetlen más fajokra, köztük a
vízi él ővílágra és a beporzást végző fajok sokaságára is . Az ENSZ 124 tagállama alapította
szakmai testület által, és a Magyar Tudományos Akadémia Okológiai Kutatóközpontj a
részvételével készült el az első átfogó nemzetközi jelentés a beporzók helyzetéről . E szerin t
beporzók nélkül az élelmiszer-alapanyagok mintegy fele tűnhet el és emberek millióinak élete
kerülhet veszélybe . A száz leggyakoribb haszonnövény 74 százalékát rovarok vagy má s
állatok porozzák be . Az emberiség élelmének 30-35 százaléka – mennyiségi értelemben – a z
állati beporzás sikerességétől függ. A növényvédő szerek – beleértve a neonikotinoid-
hatóanyagú csávázószereket – világszerte . veszélyeztetik a beporzókat, de jelen ismereteink
alapján károsítják az emberi idegrendszert is .

Ebben a helyzetben az elővigyázatosság elvét szükséges figyelembe venni, ezért felel ő tlenség
felmentést kérni a kérdéses vegyszerek tilalma alól .

Az Országgyűlésnek a jelen és a jövő generációk érdekeiért és sorsáért vállalt felelőssége,
hogy az emberi egészségre és az él ővilágra jelent ős kockázatot jelentő nikotionidok kivonását
szorgalmazza.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELö

Önálló képvisel ői indítvány (országgy ű lési határozati javaslat )

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtom a neonikotinoid rovarölő szerekre kért magyarországi derogációs kérele m
visszavonásáról szóló országgyű lési határozati javaslatot .

Budapest, 2016 . május 19.

Sallai R . Benedek
(LMP)


	page 1
	page 2
	page 3

